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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir kosningalöggjöf í Bandaríkjunum og reynt að varpa ljósi 

á hvernig hægt sé að beita henni til þess að reyna sigra kosningar. Markmið ritgerðarinnar 

er að sýna fram á hvernig Repúblikanar  nota kosningalöggjöf til þess að bæla 

kosningaþátttöku ákveðinna hópa í samfélaginu. Það gera þeir til þess að reyna hafa áhrif 

á úrslit kosninga þeim í hag. Byrjað verður að fara yfir fræðilegan bakgrunn þar sem gert 

verður grein fyrir fyrirkomulagi kosningalöggjafar, sem er mestmegnis í höndum ríkjanna 

sjálfra. Skoðað verður ef hægt er að spá fyrir um hvaða hópar eru líklegri til að kjósa 

ákveðinn flokk er möguleiki að nota það í taktík sinni. Með því að hvetja hugsanlega 

stuðningsmenn til að greiða atkvæði en einnig til að draga úr kjörsókn þeirra sem eru 

kjósendur mótframbjóðenda. Flokkarnir tveir hafa mjög ólíka hópa sem teljast til 

stuðningsmanna þeirra. Sýnt verður fram á hvernig kosningalöggjöf getur verið notuð til 

þess að draga úr kjörsókn ákveðinni hópa þar sem kröfur til þess að kjósa geta verið um 

of fyrir marga. Kosningalöggjöf er mjög skautað málefni á milli flokkanna, þar sem 

Repúblikanar vilja herða kröfur til þess að koma í veg fyrir svindl og viðhalda lögmæti 

kosninga. Á meðan Demókratar halda því fram að lögin komi í veg fyrir að allir geti nýtt 

rétt sinn og kosið. Þetta verður haft til hliðsjónar þegar þrjú atriði kosningalöggjafar verða 

skoðuð. Þau eru skráning á kjörskrá, kosning utan kjörstaðar, sérstaklega með tilliti til þess 

þegar kjósendur senda atkvæði sitt með póstþjónustu, og að lokum löggjöf sem snýr að 

kröfum um skilríki sem forsenda fyrir kosningarétti. Sýnt verður fram á fjölbreytileika með 

því að bera saman löggjöf í ríkjum. Farið verður yfir áhrif sem slíkar löggjafir hafa á 

kjörsókn, muninn á stuðningi flokkanna við slíka löggjöf og skautun þar á milli. Umfjöllun 

um þessi atriði kosningalöggjafar verða síðan rædd í seinasta kaflanum með fyrsta kaflann 

í huga.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) sem hluti af 180 eininga grunnnámi. Þetta er heimildaritgerð 

sem var skrifuð sumarið 2020 vegna brautskráningar í október 2020. Silja Bára 

Ómarsdóttir var leiðbeinandi minn við skrif á þessari ritgerð og vil ég þakka henni fyrir 

góða leiðsögn og gott samstarf. Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir ómetanlegan stuðning 

bæði í öllu náminu og þá sérstaklega við skrif á þessari ritgerð.  
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1 Inngangur 

Barátta Demókrata og Repúblikana um atkvæði í kosngingum er áberandi þáttur bandarískra 

stjórnmála. Flokkarnir þurfa að nota alla sína kænsku til að sigra í kosningum og halda völdum. 

Í gegnum áratugina hafa Repúblikanar meðal annars reynt að bæla kosningaþátttöku 

ákveðinna hópa í sinni kosningabaráttu. Fræg eru ummæli sem íhaldssami Repúblikaninn Paul 

Weyrich lét falla árið 1980, um að það væri ekki í hag Repúblikana að auka kjörsókn þar sem 

völd þeirra eftir kosningar myndu dvína. Þess vegna vilja þeir ekki að allir færu að kjósa.1 

Nýlega hefur slík bæling á þátttöku verið í umræðu almennings, eins og sjá má í 

skoðanakönnun sem CNN lagði fyrir kjósendur á útgöngu þeirra í þingkosningum árið 2018. 

Þar kom fram að um helmingur kjósenda lýsti yfir áhyggjum af því að verið væri að koma í veg 

fyrir að einhverjir gætu kosið (e. Voter suppression). 2 Því þarf að athuga hvaða leiðir eru 

notaðar til að bæla kosningaþátttöku. Flokkadrættir eru miklir á milli Demókrata og 

Repúblikana og skautun hefur aukist varðandi ýmis málefni, meðal annars þegar kemur að 

kosningalöggjöf. Þetta sést vel árið 2020 þar sem Demókratar vilja gera kosningu aðgengilegri 

í miðjum heimsfaraldri á meðan Repúblikanar og Trump Bandaríkjaforseti reyna að koma í veg 

fyrir slíkar tilraunir. Ástæðan sem Repúblikanar og Trump gefa gegn því að auka aðgengi er að 

það þurfi að koma í veg fyrir svindl.3  

Í þessari ritgerð mun ég reyna að finna svör við eftirfarandi spurningum: „Hvort 

Repúblikanar séu að reyna að beita kosningalöggjöf til að auka velgengni sína í kosningum? 

Hvort verið sé að nota lög og reglur til að bæla þátttöku ákveðinna hópa sem myndu 

hugsanlega kjósa mótframbjóðandann? Eru Repúblikanar að reyna að koma í veg fyrir svindl 

eða er þetta eingöngu strategía til að sigra kosningar? Að hvaða leyti?” Rök verða færð fyrir 

því að hægt sé að nota lög og reglur í formi kosningalöggjafar til að reyna að koma í veg fyrir 

sigur mótframbjóðandans, meðal annars sökum þess frelsis sem ríki njóta í mótun og útfærslu 

á sinni kosningalöggjöf. Sýnt verður fram á að Repúblikanar séu líklegri til að setja fram og 

styðja löggjöf sem getur talist bælandi á þátttöku kjósenda. Slík bælandi löggjöf hefur 

 
1 Clare Malone, „The Republican Choice,” Fivethirtyeight.com, 24. júní 2020. 
https://fivethirtyeight.com/features/the-republican-choice/ (Sótt 30. ágúst 2020) 
2 Chris Cillizza, „14 key political trends from the 2018 exit polls,” CNN.com, 14. nóvember 2018. 
https://edition.cnn.com/2018/11/13/politics/2018-exit-polls/index.html(Sótt 30. ágúst 2020) 
3 Anita Kumar, „Trump aides exploring executive actions to curb voting by mail,” Politico.com, 8. ágúst 2020. 
https://www.politico.com/news/2020/08/08/trump-wants-to-cut-mail-in-voting-the-republican-machine-is-
helping-him-392428(Sótt 30. ágúst 2020). 

https://fivethirtyeight.com/features/the-republican-choice/
https://edition.cnn.com/2018/11/13/politics/2018-exit-polls/index.html
https://www.politico.com/news/2020/08/08/trump-wants-to-cut-mail-in-voting-the-republican-machine-is-helping-him-392428
https://www.politico.com/news/2020/08/08/trump-wants-to-cut-mail-in-voting-the-republican-machine-is-helping-him-392428
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sérstaklega mikil áhrif á þá hópa sem gætu talist til kjósenda Demókrata. Ástæðan sem 

Repúblikanar færa fram er að þetta sé gert til að koma í veg fyrir að kjósendur svindli, en hér 

verður leitast við að sýna fram á að það sé ósannfærandi ástæða.  

 Ritgerðinni verður skipt í þrjá kafla. Í fyrsta kaflanum verður farið yfir fræðilegan 

bakgrunn þegar kemur að kosningalöggjöf í Bandaríkjunum. Helstu einkenni og fyrirkomulag 

kosningalöggjafar og hvernig valdið skiptist á milli alríkis og ríkjanna sjálfra. Farið verður yfir 

afstöðu flokkanna tveggja til kosningalöggjafar og hvernig hægt sé að nota kosningalöggjöf í 

sinni strategíu til sigurs. Rýnt verður í lýðfræði Bandaríkjanna og kjörsókn og að lokum verður 

gert grein fyrir svindli framið af kjósendum. Í öðrum kafla þá er farið yfir kosningalöggjöf sem 

tengist þremur mismunandi atriðum kosningaferlisins. Það eru skráning á kjörskrá, kosning 

utan kjörstaðar, sérstaklega með tilliti til þess þegar kjósendur senda atkvæði sitt með 

póstþjónustu, og að lokum löggjöf sem snýr að kröfum um skilríki til að geta kosið. Fyrir hvert 

atriði verður sýnt fram á mismuninn á milli ríkja þegar kemur að slíkri löggjöf. Hvernig hún 

getur haft áhrif á kjörsókn og þá sérstaklega hvernig slík löggjöf getur haft ólík á áhrif á 

mismunandi hópa. Einnig verður farið í gegnum ólíka afstöðu flokkanna varðandi löggjöfina 

sem er verið að taka til greina hverju sinni. Þriðji kaflinn byggist á umræðum þar sem rökin eru 

tekin saman og gert grein fyrir heildarmynd með rannsóknarspurninguna í huga. Í lokaorðum 

verða helstu niðurstöður dregnar saman og svar við spurningunni kemur fram. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í Bandaríkjunum er kosið um margar stöður í samfélaginu, allt frá forsetanum niður í minna 

áberandi stöður í bæjarfélögum. Kosningar eiga sér stað gríðarlega oft samanborið við önnur 

ríki.4 Á tveggja ára fresti eru haldnar kosningar sem varða alríkið, á fjögurra ára fresti er kosið 

um forseta og á tveggja ára fresti er kosið um þingmenn á fulltrúaþinginu og einn þriðja af 

öldungadeildarþingmönnum. Ásamt því að kjósa um þessar mikilvægu stöður er einnig kosið 

um aðrar stöður sem varða ekki alríkið heldur bara ríkið sjálft sem kosið er í.5 Þar sem 

kosningar eru svo tíðar og varða mikilvægar stöður í samfélagi Bandaríkjamanna þarf að 

athuga þá einkennandi eiginleika sem varða ferlið. Því er kosningalöggjöf gríðarlega 

áhrifamikill þáttur í bandarískum stjórnmálum. 

2.1  Kosningalöggjöf 

Samkvæmt fyrstu grein stjórnarskrár Bandaríkjanna skulu kosningar vera í höndum ríkjanna 

sjálfra, þar sem þau geta tilgreint hvenær og hvar kosningar fara fram og hvernig þeim er 

háttað. Það er ákveðið með löggjafarvaldi ríkjanna sjálfra, en þó getur alríkisþing stigið inn að 

einhverju leyti til að breyta þessum reglum.6 Stjórnarskráin gerði strax skýr skil á milli þess sem 

ríkin réðu og hverju alríkið réði yfir þegar kom að kosningum. Alríkið sá um dagsetninguna og 

ákveðin grundvallaratriði en ríkin fengu frjálsar hendur við að ákvarða flest öll önnur atriði, 

eins og þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að geta kosið. Breytingar hafa átt sér stað með 

tímanum þar sem alríkið hefur haft meiri áhrif á kosningalöggjöf, en samt sem áður stjórna 

ríkin mestmegnis eigin kosningalöggjöf. Ákvarðanir alríkisins hafa t.d. leitt af sér 

stjórnarskrárbreytingar sem tryggðu kosningarétt ákveðinna hópa, þar má nefna konur og þá 

sem eru 18 ára og eldri. Þá kom frumkvæðið að því að tryggja fólki af tilteknum kynþáttum 

kosningarétt frá alríkinu.7 Þess utan er kosningaferlið að mestu í höndum ríkjanna sjálfra, þó 

til séu dæmi um löggjöf frá alríkinu sem öll ríkin þurfa að fara eftir.  

 Þegar alríkið hefur sett kosningalöggjöf má segja að það hafi bæði gert fólki 

auðveldara og að sumu leyti erfiðara að kjósa. Voting Rights Act (1965) var gríðarlega mikilvæg 

 
4 James A. Morone og Rogan Kersh, By the people: Debating American Government. 3. útg. (New York: Oxford 
University Press, 2018), 253-255. 
5 Morone og Kersh, By the people: Debating American Government, 253. 
6 Bandaríska stjórnarskráin, fyrsta grein, hluti 2. 
7 John T. Rourke, America’s Politics: A Diverse Country in a Globalizing World. 1. útg. (Boulder: Paradigm 
Publishers, 2011), 371. 
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löggjöf sem samþykkt var á bandaríska þinginu. Markmið hennar var að koma í veg fyrir að 

kosningalöggjöf gæti mismunað ákveðnum hópum. Hún átti að vernda réttindi allra til að kjósa 

og felldi niður ýmsa kosningalöggjöf eins og lestrarpróf sem var talið koma í veg fyrir að svartir 

gætu kosið. Í kjölfarið á löggjöfinni jókst kjörsókn svartra gífurlega mikið.8 Segja má svo að 

ákveðið bakslag hafi átt sér stað eftir ákvörðun Hæstaréttar frá árinu 2013 um að ein af 

kröfunum í Voting Rights Act væri ógild. Nú þurfa ríki ekki að fara í gegnum 

dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna til að fá samþykktar breytingar á kosningalöggjöf sinni. Til 

að alríkið geti stigið inn í þarf bandaríska þingið að sýna fram á að mismunun eigi sér stað í 

einhverjum ríkjanna.9  

 Árið 1993 var National Voter Registration Act samþykkt á alríkisstigi. Sú löggjöf átti 

að gera það auðveldara að skrá sig á kjörskrá með því að auka tækifærin til þess. Ýmsar 

ríkisstofnanir þurftu nú að bjóða upp á það að skrá sig á kjörskrá ásamt þeirri þjónustu sem 

var þegar í boði þar. Algengt var að gera það í gegnum stofnun sem sér um bílpróf (DMV) eða 

í gegnum póstinn. Almennt hefur skráning á kjörskrá verið talin eitt af því sem helst dregur úr 

kjörsókn. Það hefur sýnt sig að þessi löggjöf hefur gert það auðveldara að skrá sig á kjörskrá10 

og hún, ásamt Voting Rights Act, hefur gert það aðgengilegra og auðveldara fyrir marga hópa 

að kjósa. Í kosningum árið 2000 komu upp margir erfiðleikar og var Help America Vote Act 

(HAVA) (2000) löggjöfin samþykkt á alríkisstigi í kjölfarið. HAVA átti í raun að samræma 

kosningaferlið á milli ríkja. U.S. Election Assistance Commission var einnig sett á laggirnar. Eitt 

af markmiðum HAVA var að koma í veg fyrir svindl framið af kjósendum (e. Voter fraud) og 

sem dæmi fóru mörg ríki að setja þá kröfu á kjósendur að vera með skilríki með mynd í löggjöf 

sína.11 Má þannig segja að HAVA hafi mögulega orðið til að erfiðara sé að kjósa sökum þess að 

strangari kröfur um skilríki voru teknar í gildi í mörgum ríkjum. Því má segja að þó alríkið hafi 

sett gríðarlega mikilvæga og áhrifamikla löggjöf sem varðar öll ríkin og hafi gert kosningar 

auðveldari og aðgengilegri fyrir kjörgenga Bandaríkjamenn er það samt ekki alltaf raunin, því 

löggjöf eins og HAVA getur takmarkað aðgengi að einhverju leyti.   

 Þegar kemur að því að greiða atkvæði í Bandaríkjunum eru ýmis atriði sem þarf að 

hafa í huga. Þau varða öll kosningalöggjöf og það er að mestu leyti í höndum ríkjanna sjálfra 

 
8 Morone og Kersh, By the people: Debating American Government, 157. 
9 Morone og Kersh, By the people: Debating American Government, 179. 
10 Roger Larocca og John S. Klemanski, „U.S. State Election Reform and Turnout in Presidential Elections,” State 
Politics & Policy Quarterly 11, nr. 1 (2011): 76-77, Sótt 21. júní 2020, doi: 10.1177/1532440010387401. 
11 Larocca og Klemanski, 77. 
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hvernig þau vilja haga þeim. Það þarf að athuga hvort maður sé á kjörskrá, hvort það þurfi að 

koma með skilríki, og þá hvaða skilríki gildi. Ef kjósandi sér sér ekki fært að mæta á kjörstað á 

kjördag þarf að kanna hvaða möguleikar eru í boði til að kjósa utan kjörfundar. Þetta getur allt 

verið mjög mismunandi á milli ríkja og því þarf kjósandi að vera meðvitaður um reglurnar sem 

eru í gildi á hverjum stað. Þetta þrennt verður því til skoðunar hér.  

Mikilvægt er að eiga upplýsingar um hverjir geti kosið. Algengasta leiðin til að halda 

utan um það er að hafa kjörskrá. Hún hefur það hlutverk að halda utan um hverjir eru 

kjörgengir og viðhalda lögmæti kosningarinnar. Þetta getur komið í veg fyrir svindl eins og að 

einhverjir kjósi oftar en einu sinni. Það er engu að síður mikilvægt að hafa þetta aðgengilegt 

öllum kjörgengum borgurum og þetta má ekki koma í veg fyrir að þeir geti kosið. Í vestrænum 

löndum er þetta oftast í höndum ríkisins. Í Bandaríkjunum er það í höndum einstaklinganna 

sjálfra að skrá sig á kjörskrá og það er engin krafa um að borgarar verði að vera skráðir.12 Í 

gegnum tíðina má sjá hvernig reynt hefur verið að gera skráningu auðveldari og aðgengilegri í 

Bandaríkjunum með alríkislöggjöf eins og National Voter Registration Act (NVRA).  

Það er mismunandi á milli ríkja hvernig skráning fer fram. Hægt er að gera það með því 

að mæta á staðinn í hinum ýmsu stofnunum, en þær eru breytilegar milli ríkja. Í mörgum 

ríkjum er hægt að skrá sig rafrænt, en ekki öllum. Einnig eru til ýmis konar samtök sem eru 

ekki beintengd ríkinu en sjá um það að hjálpa kjósendum að skrá sig á kjörskrá. Mikilvægt er 

að hafa í huga að það er gefinn ákveðinn frestur til að skrá sig svo hægt sé að taka þátt í 

kosningum og hann er mismunandi eftir ríkjum. Síðasti dagur til að skrá sig getur verið allt að 

mánuði fyrir kjördag, en í sumum ríkjum er hægt að gera það samdægurs.13  

Það er möguleiki í öllum ríkjum að kjósa utan kjörfundar, en mikill munur er á aðgengi 

að þeim möguleika. Það getur verið erfitt í ýmsum ríkjum þar sem uppfylla þarf ákveðnar 

kröfur til að geta fengið leyfi til að kjósa utan kjörfundar. Öll ríki eru með þann möguleika að 

senda kjörseðil í pósti til þeirra sem þess óska, sem kjósendur geta svo sent útfylltan til baka. 

Í flestum ríkjum geta allir nýtt þennan möguleika en í sumum ríkjum þarf að hafa gilda ástæðu. 

Það sem telst vera gild ástæða er sem dæmi veikindi eða það að vera ekki í landinu á kjördag. 

Í nokkrum ríkjum fá allir kjörseðil í pósti og um leið möguleika á því að kjósa utan kjörfundar 

 
12 Thad E. Hall, „US Voter Registration Reform,” Electoral Studies 32, nr. 4 (2013): 589, sótt 1. júlí 2020, doi: 
10.1016/j.electstud.2013.07.017 
13 NCSL: National Conference of State Legislatures, „Voter Registration,” Ncsl.org, 27. september 2016. 
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-registration.aspx. (Sótt 8. júlí 2020) 

https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-registration.aspx
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ef þeir vilja. Sums staðar er einnig hægt að mæta á kjörstað fyrir kjördag og kjósa með 

snemmbúinni atkvæðagreiðslu. Þetta er þó ekki hægt í öllum ríkjum og er að einhverju leyti 

frekar nýlegt fyrirkomulag. Níu ríki bjóða ekki upp á að greiða atkvæði fyrir kjördag. Hægt er 

að mæta mis snemma en vanalega er tímafresturinn nokkrum dögum fyrir kjördag.14 

Í mörgum ríkjum er gerð krafa um að sýna skilríki þegar mætt er á kjörstað. Eftir 

kosningarnar árið 2000 breyttust áherslur og fram komu kosningalöggjafir sem takmörkuðu 

aðgengi, t.d. með þessari kröfu. Þær hafa fengið mikla athygli. Georgía og Indíana settu þessa 

löggjöf fram árið 2005 og voru fyrstu ríkin til að gera það, en fleiri ríki fylgdu svo á eftir.15 Kröfur 

til auðkennis eru mismunandi milli ríkja, og munurinn oft mikill. Þær geta verið allt frá því að 

þurfa aðeins að tilgreina nafn sitt yfir í að þurfa að sýna skilríki. Krafan um að sýna skilríki með 

mynd er sú strangasta hingað til.16 

Kosningalöggjöf og kröfur sem eru gerðar til kjósenda eru mjög mismunandi á milli 

ríkja. Ferlið er misflókið og það fer eftir því í hvaða ríki er verið að kjósa hversu mikið þarf að 

leggja á sig til að nýta rétt sinn til að greiða atkvæði. Alríkið getur samt sem áður sett fram 

kosningalöggjöf sem gildir fyrir öll ríkin, en árangurinn af því hefur verið misgóður þegar kemur 

að því að auðvelda aðgengi.  

2.2 Flokkarnir tveir og kosningalöggjöf 

Kosningalöggjöf og fyrirkomulag kosninga er mjög skautað málefni á milli flokkanna tveggja. 

Repúblikanar vilja meina að með þessum lögum sé verið að koma í veg fyrir kosningasvindl og 

þar með halda kosningum sanngjörnum. Demókratar halda því hins vegar fram að þetta sé 

ekki sanngjarnt, þar sem lögin komi í veg fyrir að ákveðnir hópar í samfélaginu fái jafnan rétt 

og aðrir til að kjósa.17 Þeir vilja meina að þetta sé tæki Repúblikana til að draga úr kjörsókn 

kjósenda Demókrata. Repúblikanar halda því hins vegar fram að kjósendur Demókrata séu 

líklegri til að fremja svik í kosningum. Þar með eru þeir að koma í veg fyrir að Demókratar og 

 
14 NCSL: National Conference of State Legislatures, „State Laws Governing Early Voting,” Ncsl.org 8. febrúar 
2019 https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/early-voting-in-state-elections.aspx (sótt 5. júlí 
2020). 
15 Daniel R. Biggers og Michael J. Hanmer, „Understanding the Adoption of Voter Identification Laws in the 
American States,“ American Politics Research 45, nr. 4 (2017): 563, sótt 1. júlí 2020, doi: 
10.1177/1532673X16687266. 
16 Kathleen Hale og Ramona McNeal, „Election Administration Reform and State Choice: Voter Identification 
Requirements and HAVA,“ The Policy Studies Journal 38, nr. 2 (2010): 284, sótt 14. nóvember 2018, doi: 
10.1111/j.1541-0072.2010.00362 
17 Biggers og Hanmer, „Understanding the Adoption of Voter Identification Laws in the American States,“ 563. 

https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/early-voting-in-state-elections.aspx
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þeirra kjósendur brjóti niður lögmæti lýðræðis og kosninga.18 Þetta er í raun kjarninn í því 

hvernig afstaða til kosningalöggjafar er mismunandi á milli flokkanna. Spurning er hvort það 

að koma í veg fyrir svindl sé eina ástæðan til að styðja strangari kosningalöggjöf, eða hvort 

aðrir eiginleikar spili inn í afstöðu Repúblikana.  

Ef hægt er að spá fyrir um hvaða hópar séu líklegri til að kjósa þinn flokk er hægt að nota 

það í þinni taktík til að sigra í kosningunum. Þú þarft að ná þínum hópi á kjörstaðina til að fá 

atkvæðin. Með þessa áherslu hafa Demókratar og Repúblikanar einblínt mikið á að skoða 

kjörsókn og hvort hugsanlegir stuðningsmenn þeirra mæti á kjörstað. Taktíkin getur því verið 

að ná þínum stuðningsmönnum á staðinn eða að koma í veg fyrir að stuðningsmenn hins 

flokksins mæti. Það að hvetja stuðningsmenn sína til að mæta á kjörstaði (e. mobilization) er 

alveg jafn gild taktík og það að fæla frá eða reyna að bæla þátttöku þeirra sem eru líklegri til 

að kjósa andstæðing þinn og báðar þessar aðferðir hafa verið notaðar í bandarískum 

stjórnmálum. Demókratar eru líklegri til að hvetja sína stuðningsmenn til að mæta á kjörstaði 

en Repúblikanar vilja ekki að allir í Bandaríkjunum mæti til kosninga, enda hefur því verið 

haldið fram að þeirra vinsældir gætu dvínað ef fleiri mættu.19  

Hægt er að nota fjölbreyttar aðferðir til að draga úr kjörsókn eins og að hóta ofbeldi, dreifa 

misvísandi upplýsingum, villa um fyrir fólki, hræða það og draga rétt þess í efa. Bæði eru til 

ólöglegar og löglegar aðferðir, þ.á m. lög og reglur sem yfirvaldið getur sett.20 Ef saga 

Bandaríkjanna er skoðuð koma fram skýr dæmi þar sem reynt hefur verið að draga úr kjörsókn 

ákveðinna hópa í samfélaginu. Sem dæmi má nefna samansafn af lögum sem kölluðust Jim 

Crow sem voru í gildi 1890-1965. Svartir höfðu þá fengið kosningarétt en með þessum lögum 

þeim haldið frá rétti sínum, til að mynda með kröfu um að þeir stæðust erfið lestrarpróf.21 

Svona er hægt að draga úr kjörsókn, ekki með ofbeldi heldur með lögum og reglum. Í gegnum 

lög og reglur er hægt að minnka kjörsókn ákveðinna hópa með því að setja upp hindranir sem 

bitna sérstaklega á þeim.22  

 
18 Keith G. Bentele og Erin E. O´Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access 
Policies,“ Perspectives on Politics 11, nr. 4 (2013): 1091, sótt 20. júní 2020, doi: 10.1017/S1537592713002843. 
19 William D. Hicks o.fl., „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the 
American States,” Political Research Quarterly 68, nr. 1 (2015):18-19, sótt 20. júní 2020, doi: 
10.1177/1065912914554039 
20 Bentele og O´Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access Policies,“ 1092. 
21 Morone og Kersh, By the people: Debating American Government, 152. 
22 Bentele og O´Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access Policies,“ 1092. 
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Þegar rætt er um kosningaþátttöku og hvernig reynt er að hafa áhrif á þátttöku ákveðinna 

hópa er mikilvægt að hafa í huga hver sé „kostnaðurinn“ við að kjósa. Kostnaðurinn er í þessu 

samhengi tíminn, orkan og áreynslan við það að kjósa. Þegar þeir sem kusu ekki voru spurðir 

um ástæðu þess var svarið í um helmingi tilfella að þessi kostnaður væri of mikill en 

ávinningurinn ekki nægur. Í rannsóknum hefur komið í ljós að jafnvel þó kostnaður aukist lítið 

er það nóg til að fæla fólk frá því að mæta á kjörstaði. Dæmi um aukinn kostnað er að það sé 

erfitt að skrá sig á kjörskrá og þröngur tímarammi til að mæta á kjörstaði.23 Í rannsóknum 

Brady og McNulty kom í ljós að ef kjörstöðum var breytt og kjósendur þurftu að leita og finna 

nýjan stað fundu þeir fyrir aukinni áreynslu. Það að þurfa að finna hvar nýi kjörstaðurinn var 

leiddi til þess að þeir voru síður líklegir til að mæta á kjörstað. Fjarlægðin skipti ekki eins miklu 

máli, heldur aðeins það að þurfa að leita og finna nýja staðinn og margir vildu þá t.d. frekar 

kjósa utan kjörfundar.24 Ef þú ert að reyna að minnka þátttöku ákveðins hóps er hægt að gera 

kostnaðinn við að kjósa, þ.e.a.s. tímann, orkuna og áreynsluna, það mikinn að kjósendur vilji 

ekki mæta. 

 

2.3 Lýðfræði og kjörsókn í Bandaríkjunum 

Ef litið er á lýðfræði Bandaríkjanna er hún fjarri því að vera einsleit, heldur er samfélagið byggt 

á gríðarlega fjölbreyttum hópi fólks. Mikill hluti telst til mismunandi minnihlutahópa sem 

mynda einn þriðja af bandarísku þjóðinni. John T. Rourke vill flokka bandarísku þjóðina í tvo 

hópa. Sá fyrri er hópur sem hefur ákveðinn ávinning af því að tilheyra þeim hópi (e. advantaged 

group). Til þeirra má telja t.d. hvíta og karlmenn og ávinningur þeirra er frekara pólitískt, 

fjárhagslegt og samfélagslegt vald. Hinn hópurinn hefur ekki jafnt aðgengi að slíku valdi og er 

því bágstaddur þegar kemur að valdinu sem hinn hópurinn hefur greiðara aðgengi að (e. 

disadvantaged groups). Þar má telja konur, þau sem eru ekki hvít á hörund, fátæka og fleiri.25 

Lýðfræðilegar breytur og mikil skautun á mikilvægum málefnum á milli flokkanna hefur 

leitt til mismunandi stefnu til að halda og byggja upp stuðningsmenn. Demókratar draga til sín 

unga, veraldlega og frjálslynda kjósendur sem eru fjölbreyttir þegar kemur að kynþætti og 

 
23 John T. Rourke, America’s Politics: A Diverse Country in a Globalizing World. 396. 
24 Henry E. Brady og John E. McNulty, „Turning Out to Vote: The Costs of Finding and Getting to the Polling 
Place,” American Political Science Review 105, nr. 1 (febrúar 2011): 128, sótt 6. júlí 2020. Doi: 
10.1017/s0003055410000596 
25 John T. Rourke, 23.  
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menningu. Á móti eru stuðningsmenn Repúblikana að meiri hluta hvítir eldri karlmenn sem 

eru trúaðir og íhaldssamir.26 Því þurfa flokkarnir tveir að beita mismunandi aðferðum til að fá 

fleiri atkvæði og virkja stuðningsmenn sína. 

Fólk sem lifir við fátækt, minnihlutahópar og innflytjendur eru meðal þeirra sem litið hefur 

verið svo á að hægt sé að fá til liðs við flokkana þar sem þessir hópar hafa ekki mætt vel á 

kjörstaði hingað til. Þar kemur á móti að til að virkja þessa hópa þarf að taka ákveðna afstöðu 

til málefna sem gætu farið gegn skoðunum þeirra kjósenda sem eru nú þegar tryggir flokknum. 

Það getur verið kostnaðarsamt og fælt grasrót flokksins frá. Þar með kemur hvati til að nota 

leiðir til að bæla kjörsókn.27 Þar sem Repúblikanar eiga erfitt með að fá minnihlutahópa, sem 

fara sífellt stækkandi, á sitt band ná þeir ekki að útvíkka sinn kjósendahóp. Þeir beita þá aðferð 

þar sem þeir virkja grasrót sína til að kjósa og koma á meðan í gegn löggjöf sem bitnar á 

kjörsókn kjósenda Demókrata.28 Hægt er að vinna sigur í kosningum með því að virkja kjörsókn 

stuðningsmanna flokksins og bæla á sama tíma kjörsókn kjósenda mótframbjóðandans. 

Demókratar vilja auka kjörsókn, sérstaklega hjá hópum eins og svörtum, en aukin kjörsókn 

mun ekki hjálpa Repúblikönum miðað við núverandi kosningamynstur.29 

Hin almenna hugsun í stjórnmálaheiminum er semsagt sú að minni kosningaþátttaka sé 

Repúblikönum í hag. Það er jafnvel sagt að Repúblikanar ættu að biðja um rigningu á kjördag 

þar sem færri myndu þá mæta út af veðri.30 Ef hægt væri að skipta borgurum Bandaríkjanna í 

hópa þá væri ákveðinn kjarni sem alltaf tekur þátt í kosningum. Svo væri ákveðinn miðjuhópur 

sem kýs stundum en ekki alltaf og loks jaðarhópurinn sem kýs nær aldrei. Þeir sem eru í 

jaðarhópnum eru oft minnihlutahópar og hópar sem hafa ekki jafn miklar samfélagslegar 

bjargir. Þessi hópur er talinn líklegri til að vera stuðningsmenn og kjósendur 

Demókrataflokksins. Því fjær kjarnanum sem þú ferð, því fleiri hugsanlega kjósendur 

Demókrata finnur þú. Ef almenn kosningaþátttaka myndi aukast og hóparnir á jaðrinum byrja 

að kjósa þá fengju Demókratar fleiri atkvæði. Þessi hugsun er algeng í stjórnmála- og 

 
26 Hicks o.fl., „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the American 
States,“ 20. 
27 Bentele og O’Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access Policies,“ 1092. 
28 Hicks o.fl., „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the American 
States,“ 20. 
29 Hicks o.fl., „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the American 
States,“ 19. 
30 Brad T. Gomez, Thomas G. Hansford, og George A. Krause, „The Republicans Should Pray for Rain: Weather, 
Turnout, and Voting in U.S. Presidential Elections,” The Journal of Politics 69, nr. 3 (3. ágúst 2007): 652, sótt 4. 
júlí 2020, doi: 10.1111/j.1468-2508.2007.00565.x, 
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fréttaheiminum og studd af ýmsum rannsóknum. Þó eru margir sem gagnrýna þessa tengingu 

og vilja meina að það sé ekki nógu sterk fylgni á milli meiri kjörsóknar og velgengni 

Demókrataflokksins.31  

Rannsóknir Jack Citrin, Eric Schickler og John Sides (2003) sýna að þeir sem teljast til 

óvirkra kjósenda, þ.e. þeir sem kjósa ekki, eru líklegri til að kjósa Demókrata. Samt sem áður 

hefur ýmislegt annað áhrif á hvort meiri kosningaþátttaka leiði til þess að Demókratar græði 

og því er ekki hægt að alhæfa um að meiri kosningaþátttaka myndi leiða til fleiri atkvæða til 

Demókrata.32 

2.4 Svindl 

Svindl í kosningum er áhyggjuefni sem þarf að hafa í huga og aðeins ætti að taka mark á 

kosningum sem eru lögmætar. Upp á síðkastið hefur svindl í kosningum orðið algengara 

umræðuefni, sérstaklega eftir ítrekaðar ásakanir og staðhæfingar frá Donald Trump, forseta 

Bandaríkjanna, um að þetta vandamál sé að færast mikið í aukana. Hann segist sjálfur hafa 

tapað mörgum atkvæðum til Clinton út af svindli Demókrata. Sérstaklega má nefna ásakanir 

um að þeir sem eru ekki ríkisborgarar séu að kjósa.33 Það eru til ýmsar leiðir til að svindla í 

kosningum. Ein tegund af svindli er framin af kjósendum sjálfum. Á ensku er það kallað “voter 

fraud” og er skilgreint sem svindl sem snýr að atkvæðagreiðslunni þar sem kjósandi greiðir 

atkvæði með ólögmætum hætti með það að markmiði að svindla.34  

Þegar kemur að svindli sem framið er af kjósendum hafa rannsóknir sýnt að það er 

ótrúlega sjaldgæft. Þar koma upp tölur eins og að af hverjum milljarði atkvæða þá voru aðeins 

31 atvik þar sem sýnt var fram á að einhver hefði viljandi villt á sér heimildir, eða að svindl 

framin af kjósendum eigi sér aðeins stað hjá einum kjósenda af fimmtán milljónum. Margar 

aðrar rannsóknir sýna fram á að erfitt sé að finna sönnun fyrir því að svindl framið af 

 
31 Bernard Grofman, Guillermo Owen, og Christian Collet, „Rethinking the Partisan Effects of Higher Turnout: So 
What’s the Question?,” Public Choice 99, nr. 3/4 (1999): 358, sótt 4. júlí 2020, doi: 10.1023/a:1018397327176.  
32 Jack Citrin, Eric Schickler og John Sides, „What If Everyone Voted? Simulating the Impact of Increased 
Turnout in Senate Elections,” American Journal of Political Science 47, nr. 1 (janúar 2003): 88, sótt 7. júlí 2020, 
doi: 10.1111/1540-5907.00006 
33 David Cottrell, Michael C. Herron og Sean J. Westwood, „An Exploration of Donald Trump's Allegations of 
Massive Voter Fraud in the 2016 General Election,” Electoral Studies 51 (2018): 123, sótt 21. júní 2020, doi: 
10.1016/j.electstud.2017.09.002.  
34Justin Levitt, „The Truth About Voting Fraud” Brennan Center for Justice (2007): 4, sótt 5. 
júlí 2020, https://www.brennancenter.org/sites/default/files/legacy/The%20Truth%20About 
%20Voter%20Fraud.pdf. 
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kjósendum eigi sér stað í Bandaríkjunum.35 Goel, Meredith, Morse, Rothschild og Shirani-Mehr 

lýsa þremur leiðum sem snúa að slíku svindli. Fyrsta leiðin er að greiða atkvæði oftar en einu 

sinni. Önnur leiðin er ólögmæt atkvæði, til dæmis þegar einhver sem hefur ekki réttindi til að 

kjósa kýs. Þriðja leiðin er svo það þegar kosið er með því að villa á sér heimildir og þykjast vera 

einhver annar.36 Rannsókn þeirra á kosningunum árið 2012 sýndi að í mesta lagi hefði eitt 

atkvæði af hverjum fjögur þúsund verið tvöfalt atkvæði, þar sem greitt var atkvæði oftar en 

einu sinni. Minnst er á að tölurnar séu líklega lægri sökum þess að tvöföldu atkvæðin geti 

skýrst af skráningarvillum í kerfinu.37 Cottrell, Herron og Westwood framkvæmdu rannsókn á 

ásökunum um útbreitt svindl framið af kjósendum sem Trump var duglegur að staðhæfa að 

hafði átt sér stað í kosningunum árið 2016. Í niðurstöðum kom fram að slíkt svindl hefði ekki 

átt sér stað. Þær niðurstöður voru í samrými við niðurstöður úr rannsóknum ríkjanna sjálfra 

sem fundu ekki sönnun eða vísbendingar fyrir því að svindl framið af kjósendum hefði átt sér 

stað.38  

  

 
35 Fogarty o.fl., „News attention to voter fraud in the 2008 and 2012 US elections.“ Research and Politics 2, nr. 2 
(2015): 2, sótt 14. nóvember 2018, doi: 10.1177/2053168015587156. 
36 Sharad Goel o.fl., „One Person, One Vote: Estimating the Prevalence of Double Voting in U.S. Presidential 
Elections,” American Political Science Review 114, nr. 2 (2020): 1, sótt 5. júlí 2020, doi: 
10.1017/s000305541900087x. 
37 Goel o.fl., „One Person, One Vote: Estimating the Prevalence of Double Voting in U.S. Presidential Elections,” 
12. 

38 David Cottrell o.fl. „An Exploration of Donald Trump's Allegations of Massive Voter Fraud in the 2016 
General Election,” 138. 
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3 Kosningalöggjöf  

Í þessum kafla er farið yfir kosningalöggjöf sem tengist þremur mismunandi atriðum 

kosningaferlisins. Það eru skráning á kjörskrá, kosning utan kjörstaðar, sérstaklega með tilliti 

til þess þegar kjósendur senda atkvæði sitt með póstþjónustu, og að lokum löggjöf sem snýr 

að kröfum um skilríki til að geta kosið. Öll eru þessi atriði mestmegnis á höndum ríkjanna 

sjálfra og því er mjög mismunandi á milli ríkja hvernig þetta er útfært. Byrjað verður að skoða 

mismuninn og þróun á slíkri löggjöf í nokkrum ríkjum. Svo verða áhrif á kjörsókn almennt 

athuguð og einnig áhrifin á einstaka hópa. Að lokum er tekin fyrir skautun milli flokkanna og 

munurinn á stuðningi þeirra við framangreinda löggjöf. 

Valin eru fimm ríki til að bera saman þegar kemur að kosningalöggjöf: Mississippi, Flórída, 

Norður-Dakóta, Kalifornía og Oregon. Þau voru valin með tilliti til styrks flokkanna í hverju ríki 

fyrir sig. Kalifornía og Oregon teljast til sterkra Demókrataríkja þar sem þar hafa Demókratar 

haldið meirihluta ríkislöggjafarvaldsins á seinustu árum. Mississippi, Norður-Dakóta og Flórída 

teljast frekar sem Repúblikanaríki þegar kemur að ríkislöggjafarvaldinu.39 Einnig voru þessi ríki 

valin sökum þess að þau henta vel til að sýna mismun á milli ríkja þar sem þau eru ólík innbyrðis 

þegar kemur að mótun kosningalöggjafar og framkvæmd á kosningum.  

3.1 Skráning á kjörskrá  

Í flestum ríkjum var komin krafa um að skrá sig á kjörskrá til að kjósa á fyrri hluta tuttugustu 

aldar. Með tímanum hefur verið reynt að gera skráningu auðveldari á alríkisstiginu eins og 

með National Voter Registration Act (NVRA, 1993) og Help America Vote Act (HAVA, 2002). 

Einnig hafa einhver ríki sjálf reynt að gera ferlið einfaldara og til dæmis fært frestinn til að skrá 

sig nær kjördegi og eru jafnvel farin að bjóða upp á skráningu á kjördag. Fjölbreytileiki ríkir 

þegar kemur að skráningu á kjörskrá en þó eiga ríkin einhverja eiginleika sameiginlega. Það er 

valkvætt að skrá sig á kjörskrá og á ábyrgð kjósenda að skrá sig. Í flestum öðrum ríkjum heims 

tekur hið opinbera meiri ábyrgð á því að kjósendur séu skráðir.40 

 
39 NCSL: National Conference of State Legislatures, „State Partisan Composition,” NCSL: National Conference of 
State Legislatures, 31. mars 2020. https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/partisan-
composition.aspx# (sótt 1. september 2020) 
40 R. Michael Alvarez and Thad E. Hall, „Resolving Voter Registration Problems: Making Registration Easier, Less 
Costly, and More Accurate,” Election Administration in the United States: The State of Reform after Bush v. 
Gore (2014): 186. (Sótt 31. júlí 2020) 
Doi: 10.1177/2053168015589804  

https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/partisan-composition.aspx
https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/partisan-composition.aspx
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Í Flórída er hægt að skrá sig á kjörskrá rafrænt, í gegnum póst og með því að mæta í 

sérstakar stofnanir sem sjá um skráningu á kjörskrá, eða í aðrar ríkisreknar stofnanir sem sjá 

um t.d. bílpróf. Skráning þarf að gerast 29 dögum fyrir kosningu. Þær kröfur sem þarf að 

uppfylla til að geta skráð sig eru að hafa náð 18 ára aldri og vera bandarískur ríkisborgari með 

lögheimili í Flórída. Í Flórída geta þeir sem hafa verið dæmdir fyrir afbrot ekki skráð sig og því 

ekki kosið.41 Fyrir sum afbrot færðu rétt til að kjósa eftir þú ert búinn að afplána dóm þinn, en 

fyrir t.d. morð missir þú kosningaréttinn fyrir lífstíð.42 Í Mississippi er fyrirkomulagið svipað, 

fyrir utan að ekki er hægt að skrá sig rafrænt heldur aðeins með því að mæta á ríkisreknar 

stofnanir eða í gegnum póst. Ef skráð er í gegnum póst þarf að sýna gild skjöl til að sanna hver 

þú ert. Til að geta skráð sig gildir það sama og í Flórída, að hafa náð 18 ára aldri og vera 

bandarískur ríkisborgari búsettur í Mississippi. Einnig missir þú skráningar- og kosningarétt ef 

þú hefur verið dæmdur fyrir ákveðin afbrot. Skráning þarf að fara fram í síðasta lagi 30 dögum 

fyrir kosningu.43 Má segja að hér gildi mjög strangar reglur um hver getur skráð sig, auk þess 

sem ferlið er flókið og tímafrekt. Sem dæmi er ekki hægt að skrá sig rafrænt í Mississippi. Í 

báðum ríkjum er fresturinn til að skrá sig mjög snemma og því þarf að huga að skráningu löngu 

áður en kosið er. Einnig missir þú kosningarétt þinn fyrir lífstíð fyrir ákveðin afbrot. 

Í Oregon gilda sömu reglur til að geta skráð sig á kjörskrá fyrir utan það að hægt er að skrá 

sig við 16 ára aldur, en þó þarf að hafa náð 18 ára aldri fyrir kjördag til að kjósa. Hægt er að 

skrá sig rafrænt á kjörskrá eða með því að fylla út eyðublað og koma því til ákveðinna 

ríkisstofnana. Í rafrænni skráningu þarf samt að sýna fram á einhvers konar auðkenni sem er 

þá bílprófs- eða auðkennisskírteini. Ef slík skilríki eru ekki til staðar er hægt að fylla út ákveðið 

skjal og koma því til réttrar stofnunar. Þetta þarf allt að gerast 21 degi fyrir kosningar.44 

Afbrotamenn sem eru enn í fangelsi geta hvorki skráð sig né kosið en um leið og fangelsisvistun 

 
41 Florida Division of Elections, „Register to Vote or Update your Information,” Florida Department of State, 
2020. https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voter-registration/register-to-vote-or-update-your-
information/ (sótt 30. júlí 2020) 
42 Florida Division of Elections, „FAQ-Voter Registration,” Florida Department of State, 2020. 
https://dos.myflorida.com/elections/contacts/frequently-asked-questions/faq-voter-registration/ (sótt 20. 
ágúst 2020) 
43 Mississippi Department of State, „Mississippi Voter Information Guide,” Mississippi Department of State. 
https://www.sos.ms.gov/content/documents/elections/VoterInformationGuide.pdf (sótt 30. júlí 2020) 
44 Oregon Secretary of State, „Oregon Online Voter Registration,” Oregon Secretary of State Bev Clarno. 
https://sos.oregon.gov/voting/Pages/registration.aspx?lang=en (sótt 30. júlí 2020) 

https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voter-registration/register-to-vote-or-update-your-information/
https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voter-registration/register-to-vote-or-update-your-information/
https://dos.myflorida.com/elections/contacts/frequently-asked-questions/faq-voter-registration/
https://www.sos.ms.gov/content/documents/elections/VoterInformationGuide.pdf
https://sos.oregon.gov/voting/Pages/registration.aspx?lang=en
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þeirra lýkur endurheimta þeir kosningarétt sinn.45 Í Kaliforníu er hægt að skrá sig rafrænt, með 

pósti eða með því að koma útfylltri umsókn til réttra stofnana. Þú þarft að vera bandarískur 

ríkisborgari með lögheimili í Kaliforníu og hafa náð 18 ára aldri. Ekki má skrá sig á meðan 

viðkomandi er að afplána dóm sinn í ríkis- eða alríkisfangelsi eða á meðan reynslulausn þeirra 

stendur yfir. Í Kaliforníu er stuðst við svokallað „Motor voter“ fyrirkomulag. Þeir sem standast 

kröfur Kaliforníu til að skrá sig og eru með ökuskírteini eða nota aðra þjónustu hjá Department 

of Motor Vehicles (DMV) geta látið skrá sig á kjörskrá. Þetta þarf allt að gerast 15 dögum fyrir 

kosningar.46  

Óhætt er að segja að örlítið auðveldara sé að skrá sig í Kaliforníu og Oregon heldur en í 

Flórída eða Mississippi, þar sem bæði er hægt að skrá sig rafrænt og fresturinn er aðeins nær 

kjördegi. Í Oregon og Kaliforníu kemur afbrotaferill ekki í veg fyrir skráningu eftir afplánun eins 

og í Flórída og Mississippi þar sem kosningarétturinn er afturkallaður fyrir lífstíð fyrir ákveðin 

afbrot. Það má segja að Motor Voter kerfið sem er í Kaliforníu hafi gert ferlið mjög auðvelt, 

þar sem fólk þarf ekki sjálft að hafa jafn mikið fyrir því að skrá sig, heldur er boðið upp á það 

samhliða öðrum algengum samskiptum við hið opinbera. 

Í öllum þessum ríkjum þurfa kjósendur að passa að vera búnir að skrá sig fyrir ákveðna 

dagsetningu til að geta kosið. Í mörgum ríkjum er nú hægt að skrá sig og kjósa samdægurs. Til 

að geta það þarf að mæta með skilríki, en það fer eftir ríkjum hvort þau þurfi að vera með 

mynd eða ekki, og sýna fram á lögheimili. Það er mikill kostur að bjóða upp á skráningu 

samdægurs og vísbendingar eru um að kjörsókn aukist, þar sem hún er yfirleitt betri í ríkjum 

sem bjóða upp á þennan möguleika samanborið við önnur ríki.47 

 Þegar kemur að skráningu á kjörskrá má segja að Norður-Dakóta sé eitt áhugaverðasta 

ríkið en þar þarf ekki að skrá sig á kjörskrá og er það eina ríkið í Bandaríkjunum með slíkt 

fyrirkomulag. Þessu var komið á árið 1951, en þá var þetta sterkt Repúblikanaríki. Þó geta 

 
45 Brennan Center For Justice, „Criminal Disenfranchisement Laws Across the United States,” 
brennancenter.org, 5. ágúst 2020. https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/criminal-
disenfranchisement-laws-across-united-states (sótt 20. ágúst 2020) 
46 California Secretary of State, „Voter Registration,” Alex Padilla California Secretary of State, 2020. 
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/ (sótt 30. júlí 2020) 
47 NCSL: National Conference of State Legislatures, „Same Day Voter Registration,” NCSL: National Conference 
of State Legislatures, 12. ágúst 2020. https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/same-day-
registration.aspx (sótt 7. september 2020) 

https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/criminal-disenfranchisement-laws-across-united-states
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/criminal-disenfranchisement-laws-across-united-states
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/same-day-registration.aspx
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/same-day-registration.aspx
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borgarstjórnir og sveitarfélög krafist þess að skráð sé á kjörskrá fyrir kosningar sem eiga við 

það svæði en ekki þegar kemur að alríkiskosningum.48  

3.1.1 Áhrif á kjörsókn 

Spurning er því hvort skráning á kjörskrá og kostnaður sem leggst á kjósendur í því ferli hafi 

áhrif á kjörsókn þeirra. Í rannsókn Burden og Neiheisel skoða þeir ferlið í Wisconsin. Fyrir 2006 

var ekki nauðsynlegt að skrá sig á kjörskrá í um 80% sveitarfélaga þar. Eftir breytinguna þurftu 

allir í Wisconsin að skrá sig, en þó var það enn frekar auðvelt þar sem hægt var að gera það 

samdægurs og í gegnum póst.49 Rannsóknin sýndi að það að þurfa að skrá sig lækkaði kjörsókn 

mjög lítið frá því sem var þegar þess gerðist ekki þörf, minna en hefur fundist í öðrum 

rannsóknum. Burden og Neiheisel sýndu samt fram á að það skipta fleiri þættir máli en aðeins 

það að skrá sig. Þeir benda á að áhrifin voru miklu meiri í þeim sveitarfélögum og ríkishlutum 

þar sem ekki var nóg fjármagn og bolmagn til að sinna því almennilega að skrá fólk. Þar með 

mun löggjöf sem snýr að skráningu á kjörskrá hafa ójöfn áhrif á ólíka hluta ríkisins og sum 

svæði finna meira fyrir þeim áhrifum. Ef litið er á skráninguna eina og sér hefur hún ekki 

endilega svo gríðarleg neikvæð áhrif, en þó einhver. Þetta fyrirkomulag hefur hins vegar ójöfn 

áhrif á ólíka hópa, sveitarfélög eða ríkishluta sem eiga erfiðara með að sinna nægilega vel þeim 

verkefnum sem viðkoma skráningarferlinu.50 

 Mikilvægt er að taka til greina hver áhrifin eru af aðgerðum sem gera það auðveldara 

að skrá sig. Það að leyfa skráningu samdægurs og kosningar eru hefur mjög jákvæð áhrif á 

kjörsókn. Í rannsókn Larocca og Klemanski kom í ljós að skráning á sama degi og kosningar eru, 

hvort sem er á kjörstað eða á öðrum skráningarstöðum, hefur marktæk jákvæð áhrif á líkur til 

að kjósa.51 Þetta á sérstaklega við um ungt fólk á aldrinum 18-25 ára. Einnig hefur þetta jákvæð 

áhrif á kjörsókn hjá þeim sem eru nýlega fluttir í ríkið og eru að kjósa þar í fyrsta skipti.52 

United States Census Bureau safnar saman, með reglulegu manntali og öðrum 

rannsóknum, tölulegum upplýsingum sem varða lýðfræði Bandaríkjanna á ýmsum sviðum. 

 
48 Secretary of State: North Dakota, „Voter Registration in North Dakota,” Secretary of State: North Dakota. 
https://vip.sos.nd.gov/PortalListDetails.aspx?ptlhPKID=73&ptlPKID=7 (Sótt 4. ágúst 2020) 
49 Barry C. Burden og Jacob R. Neiheisel, „Election Administration and the Pure Effect of Voter Registration on 
Turnout,” Political Research Quarterly 66, nr. 1 (2013): 78, sótt 25. júlí 2020, doi: 10.1177/1065912911430671.  
50 Burden og Neiheisel, „Election Administration and the Pure Effect of Voter Registration on Turnout,” 87. 
51 Roger Larocca og John S. Klemanski, „U.S. State Election Reform and Turnout in Presidential Elections,” State 
Politics & Policy Quarterly 11, nr. 1 (2011): 95, sótt 25. júlí 2020, doi: 10.1177/1065912911430671. 
52 Larocca og Klemanski, „U.S. State Election Reform and Turnout in Presidential Elections,” 93.  

https://vip.sos.nd.gov/PortalListDetails.aspx?ptlhPKID=73&ptlPKID=7
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Upplýsingum um kjósendur í alríkiskosningum hefur til að mynda verið safnað saman í gegnum 

árin. Síðan 2004 hafa þeir sem eru ekki skráðir á kjörskrá, og kusu þar með ekki, verið spurðir 

um ástæðuna fyrir því.53 Algengasta svarið var að svarendur hefðu engan áhuga á kosningunni 

og stjórnmálum. Annað algengasta svarið var að þeir höfðu verið of seinir til að skrá sig á 

kjörskrá áður en frestur rann út. Þar á eftir kom að þeir voru ekki kjörgengir og gátu ekki skráð 

sig, þó að allir sem voru spurðir höfðu náð 18 ára aldri og voru bandarískir ríkisborgarar. 

Líklegar ástæður fyrir því eru að standast ekki einhverjar kröfur þegar kemur að lögheimili eða 

að geta ekki skráð sig eftir að hafa verið dæmdir fyrir afbrot. Þeir sem ekki stóðust kröfur voru 

að meiri hluta ekki hvítir. Svarendur á aldrinum 18-29 voru líklegastir til að missa af frestinum 

til að skrá sig. Sú ástæða er ólíklegri til að hafa áhrif með hækkandi aldri.54 

Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvernig löggjöf sem kemur í veg fyrir að afbrotamenn 

sem afplána dóm sinn og fyrrum afbrotamenn geti skráð sig, hefur mismunandi áhrif á hópa í 

Bandaríkjunum. Síðan 1970 hefur Bandaríkjamönnum sem þurfa að afplána dóma fjölgað 

gríðarlega. Þetta hefur ójöfn áhrif á ólíka hópa, þar sem t.d. svartir eru líklegri en hvítir til að 

þurfa að afplána dóm sinn. Sambandið á milli löggjafar og fjölda þeirra sem þurfa að afplána 

leiddi til þess að árið 2010 var einum af hverjum 13 svörtum Bandaríkjamönnum ekki leyft að 

greiða atkvæði. Áhrifin eru greinileg þegar það er borið saman við það að í heild gat 1 af 

hverjum 40 Bandaríkjamönnum ekki kosið.55  

Í könnun sem var gerð í kjölfarið á kosningunum 2008 um upplifun kjósenda af 

kosningaferlinu kom í ljós að vandamál sem kjósendur upplifðu við skráningu ýttu undir þá 

ákvörðun að kjósa ekki. Vandamál við skráningu voru mun líklegri til að koma fram hjá þeim 

sem voru ekki hvítir og hjá minnihlutahópum. Einnig mætti ungt fólk hindrunum við að skrá 

sig.56 Því má segja að skráningarferlið komi í veg fyrir að ákveðnir hópar geti kosið, sem er 

bælandi fyrir þátttöku þeirra. Sem dæmi má nefna að fresturinn til skráningar hefur meiri áhrif 

á ungt fólk. Erfiðleikar í skráningarferli þrátt fyrir að vera kjörgengir borgarar, og jafnvel það 

að geta ekki skráð sig út af fyrri dómum fyrir afbrot, hefur frekar áhrif á minnihlutahópa heldur 

 
53 Thom File, „Characteristics of Voters in the Presidential Election of 2016,” United States Census Bureau 
(september 2018): bls. 14, sótt 31. júlí 2020. 
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/P20-582.pdf 
54 Thom File, „Characteristics of Voters in the Presidential Election of 2016,”: 16 
55 Bentele og O’Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access Policies,“ 1106. 
56 R. Michael Alvarez and Thad E. Hall, „Resolving Voter Registration Problems: Making Registration Easier, Less 
Costly, and More Accurate,”: 188. 

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/P20-582.pdf
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en hvíta. Með því að gera ferlið auðveldara og aðgengilegra mætti leiða líkur að því að 

kosningaþátttaka myndi almennt aukast og að einnig mætti þannig koma í veg fyrir að 

ákveðnum hópum verði mismunað þegar kemur að því að geta nýtt lýðræðislegan rétt sinn og 

greitt atkvæði. 

3.1.2 Ólík afstaða flokkanna varðandi kosningalöggjöf 

Tilraunir hafa verið gerðar til að koma í gegn alríkislöggjöf til að auðvelda öllum í 

Bandaríkjunum að skrá sig á kjörskrá. Öldungaþingmaðurinn Gale McGee lagði til árið 1970 að 

það myndi gilda yfir öll ríkin að hægt væri að skrá sig á kjörskrá í gegnum póst. Demókratar í 

Norðurríkjunum studdu þessa löggjöf en andstaðan kom frá Repúblikönum og Demókrötum í 

Suðurríkjunum.57 Hræðsla um að kjósendur myndu þykjast vera aðrir en þeir væru voru helstu 

rökin á móti löggjöfinni, þrátt fyrir að lítið sem ekkert stæði á bak við þau.58 Það var augljóst 

að báðir flokkar voru með eða á móti þessari löggjöf til að hjálpa sínum flokki.59 

Á forsetatímabili Jimmy Carter var aftur reynt að gera skráningu á kjörskrá auðveldari. 

Unnið var að alríkislöggjöf sem myndi leyfa skráningu á kjördeginum sjálfum. Repúblikanar 

lýstu aftur yfir andstöðu sinni með þeim rökum að þetta myndi leiða til þess að kjósendur ættu 

auðveldara með að svindla.60 Samkeppni um atkvæði var aldrei opinber ástæða fyrir andstöðu 

við löggjöfina, en auðvelt er að sjá hvernig Repúblikanar gátu verið hræddir um það. 

Demókratar höfðu bætt við fylgi sitt og unnið þingsæti í þeim fjórum ríkjum sem buðu upp á 

skráningu á kjördag. Löggjöfin komst aldrei í gegn.61 

Hið sama má sjá gerast í nútímanum þar sem Covid-19 heimsfaraldurinn hefur áhrif á 

löggjöf um skráningu á kjörskrá og kosningu utan kjörstaðar. Demókratar hafa barist fyrir því 

að gera kosningar auðveldari og öruggari til að sporna gegn fleiri smitum. Ein lausn var að 

bjóða í öllum ríkjum upp á skráningu á kjörskrá samdægurs og kosið er. Þessu hefur Trump 

mótmælt, en hann hefur sjálfur lýst því yfir að Repúblikanaflokkurinn myndi tapa á því ef það 

yrði auðveldara að kjósa.62  

 
57 Margaret Groarke, „The Impact of Voter Fraud Claims on Voter Registration Reform Legislation,” Political 
Science Quarterly 131, nr. 3 (2016): 575, sótt 20. júlí 2020, doi: 10.1002/polq.12488. 
58 Groarke, „The Impact of Voter Fraud Claims on Voter Registration Reform Legislation,” 576.  
59 Groarke, „The Impact of Voter Fraud Claims on Voter Registration Reform Legislation,” 578 
60 Groarke, „The Impact of Voter Fraud Claims on Voter Registration Reform Legislation,” 578 
61 Groarke, „The Impact of Voter Fraud Claims on Voter Registration Reform Legislation,” 580 
62 Sam Levine, „Trump says Republicans would ‘never’ be elected again if it was easier to vote,” The 
Guardian.com, 30. mars 2020. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/30/trump-republican-party-
voting-reform-coronavirus#maincontent (sótt 10. ágúst 2020). 
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Þegar svindl í skráningarferlinu, framið af kjósendum, er skoðað kemur í ljós að það er 

mjög sjaldgæft. Erfitt er að finna atvik þar sem einhver hefur villt á sér heimildir í 

skráningarferlinu og þóst vera einhver annar til að kjósa undir fölskum forsendum. Það eru 

nánast engin atvik þar sem hefur verið sannað að svindl í skráningarferlinu hafi orsakað það 

að ólögmæt atkvæði hafi verið greidd. Oft er svindl í skráningarferlinu aðeins það að mistök 

hafi orðið á þeim umsóknum sem er verið að fylla út.63 

Sú afsökun að kjósendur séu að fara að svindla er ítrekað notuð til að koma í veg fyrir að 

kosningaferlið verði auðveldara fyrir kjósendur, þrátt fyrir sannanir um að slíkt svindl sé svo 

sjaldgæft að það hefði engin áhrif. Erfitt skráningarferli hefur slæm áhrif á kjörsókn ákveðinna 

hópa. Repúblikanar gera sér grein fyrir því og veita þeim löggjöfum sem eiga að auðvelda ferlið 

mikla andstöðu, með þeim rökum að það eigi að koma í veg fyrir svindl. 

3.2 Kosið utan kjörstaðar: notkun á póstþjónustu 

Öll ríki í Bandaríkjunum bjóða upp á það að kjósa utan kjörfundar og er meðal annars hægt að 

senda kjörseðil sinn útfylltan með póstþjónustunni. Mismunandi er þó á milli ríkja hvernig 

þetta er útfært og hversu auðvelt er fyrir kjósendur að nýta þennan möguleika. Í sumum ríkjum 

er hægt að fá að kjósa í gegnum póst án þess þurfa gefa upp gilda ástæðu fyrir því. Í þeim 

ríkjum er sendur kjörseðill til allra sem sækja um það. Í öðrum þarf að hafa ástæðu sem 

ríkisvaldið telur ásættanlega til að fá að nýta þennan möguleika og því geta ekki allir fengið 

kjörseðil sendan til sín. Á seinastliðnum árum hafa fimm ríki breytt kosningaferlinu sínu þannig 

að kosningar fari alfarið fram í gegnum póstinn. Allir sem eru þar á kjörskrá fá kjörseðil sendan 

heim og geta síðan póstlagt hann og eru þá búnir að kjósa.64 Árið 2020 er að bætast í þann 

hóp sökum heimsfaraldar af völdum Covid-19.65 

Mississippi er dæmi um ríki þar sem ekki er hægt að kjósa utan kjörfundar nema hafa 

til þess gilda ástæðu. Ástæður sem teljast uppfylla kröfur til að fá að greiða 

 
63 Justin Levitt, „The Truth About Voting Fraud” Brennan Center for Justice (2007): 20, sótt 5. 
júlí 2020, https://www.brennancenter.org/sites/default/files/legacy/The%20Truth%20About 
%20Voter%20Fraud.pdf. 
64 NCSL: National Conference of State Legislatures, „Voting Outside the Polling Place: Absentee, All-Mail and 
other Voting at Home Options,” NCSL: National Conference of State Legislatures, 10. júlí 2020. 
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/absentee-and-early-voting.aspx (sótt 10. ágúst 2020) 
65 Juliette Love, Matt Stevens og Lazaro Gamio, „Where Americans Can Vote by Mail in the 2020 Elections,” 

The New York Times nytimes.com, 14. ágúst 2020. 
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september 2020) 
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utankjörfundaratkvæði geta verið aldur og heilsufarserfiðleikar, að vera meðlimur í  

bandaríska hernum eða út af annarri vinnu. Hægt er að skila inn atkvæði hvenær sem er fyrir 

kosningar.66 Oregon er dæmi um ríki þar sem kosning fer alfarið fram í gegnum póstinn. 

Kjörseðlar eru sendir til allra sem eru á kjörskrá, þeir geta svo merkt kjörseðil sinn og sent inn 

til talningar.67 

Að fá að kjósa utan kjörstaðar á sér langa sögu en um miðja 20. öldina buðu flest ríki 

einhverja möguleika til að kjósa utan kjörfundar. Þó giltu ítarlegar reglur um framkvæmd þess 

og þurftu kjósendur að vera með gilda ástæðu fyrir því. Í kringum 1970 og 1980 fór að koma 

meiri sveigjanleiki í kerfið og þurfti þá ekki lengur sérstaka ástæðu í nokkrum ríkjum. Fyrstu 

ríkin til að gera ekki kröfu um slíkt voru Kalifornía og Oregon og síðan hefur bæst í þann hóp. 

Oregon fór svo einu skrefi lengra með því að verða árið 2000 fyrsta ríkið þar sem kosning fer 

alfarið í gegnum póstþjónustu.68  

Í miðjum heimsfaraldri, sem hefur haft sérstaklega slæm áhrif á Bandaríkin, hafa ríki 

reynt að koma til móts við kröfur kjósenda sem sjá sér ekki fært að mæta á kjörstað. Sum ríki 

reyna að fylgja aðferðum Oregon eftir og fá þá allir skráðir kjósendur kjörseðil sendan heim og 

geta nýtt hann. Þar má nefna Kaliforníu sem er að gera þetta í fyrsta skipti, nú árið 2020. Í 

Flórída og Norður-Dakóta er ekki búið að breyta reglum sökum faraldursins en fyrir hann var 

hægt að sækja um að fá að senda atkvæði sitt inn í gegnum póstþjónustuna. Það þarf ekki að 

sýna fram á gilda ástæðu, heldur geta allir sótt um að nýta sér þann möguleika.69 

3.2.1 Áhrif á kjörsókn 

Ákveðnir hópar eiga erfitt með að mæta á kjörstað og eru því líklegri til að vilja nýta sér þessa 

þjónustu. Aldraðir eiga oft erfitt með að mæta á kjörstað og notar sá hópur gjarnan aðferðir 

sem gera þeim auðveldara fyrir að kjósa, eins og að geta sent inn atkvæði í gegnum póst. Þó 

 
66 Mississippi Department of State, „Mississippi Voter Information Guide,” Mississippi Department of State. 
https://www.sos.ms.gov/content/documents/elections/VoterInformationGuide.pdf (sótt 30. júlí 2020) 
67 Drew DeSilver og A.W. Geiger, „For many Americans, Election Day is already here,” Pew Research Center, 21. 
október 2016. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/21/for-many-americans-election-day-is-
already-here/ (Sótt 13. ágúst 2020) 
68 Drew DeSilver og A.W. Geiger, „For many Americans, Election Day is already here,” Pew Research Center, 21. 
október 2016. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/21/for-many-americans-election-day-is-
already-here/ (Sótt 13. ágúst 2020) 
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mörg ríki telja háan aldur og líkamlega erfiðleika gilda ástæðu væri auðveldara ef allir sem 

vildu gætu kosið í gegnum póst.70 Einnig má nefna að þeir sem búa langt frá kjörstöðum, til 

dæmis í sveitum, myndu njóta mjög góðs af því að geta kosið í gegnum póst. Tenging er á milli 

þess að búa langt frá kjörstað og að nýta sér það að senda inn atkvæði sitt með 

póstþjónustunni. Þetta á sérstaklega við í ríkjum sem eru mjög stór og fjarlægðir miklar.71 

Samkvæmt rannsókn United States Census Bureau á forsetakosningunum 2016 kusu 

21% með því að senda atkvæði sitt inn með pósti og 19% fengu að kjósa fyrir kjördag. Það er 

því stórt hlutfall af öllum kjósendum sem mætir ekki á kjörstað á kjördag.72 Þetta er mjög mikil 

fjölgun kjósenda sem nýta sér þennan möguleika, en árið 1996 voru þa ð aðeins 7,8% sem 

kusu í gegnum póst.73 Eilítill munur er á því hvernig ólíkir hópar nýta sér möguleikana. Þeir 

hópar sem eru af rómönskum uppruna (e. hispanic) eru líklegastir til að nota þessa möguleika 

og hvítir ekki langt á eftir þeim. Svartir hafa hingað til notað þessa möguleika minnst 

samanborið við hina tvo hópana.74 

Kostnaður kjósenda, sem er þá tíminn, orkan og áreynslan sem kjósendur gjalda til að 

kjósa, við að nota póstþjónustu getur verið tvíþættur. Fyrst þarf að sækja um að fá kjörseðil 

sendan heim ef þú ert ekki nú þegar á lista eða í ríki þar sem allir fá kjörseðil sendan heim. Svo 

þarf að fylla hann út og fara og senda hann til baka. Aftur á móti er mikill kostur og meira frelsi 

að þurfa ekki að mæta á kjörstað á ákveðnum degi. Ávinningurinn af að senda kjörseðil inn 

með póstþjónustu getur því verið meiri en kostnaðurinn.75 Í rannsókn Larocca og Klemanski á 

kjörsókn í kosningum árin 2000, 2004 og 2008 komust þeir að þeirri niðurstöðu að það að geta 

kosið með því að nota póstþjónustu án þess að hafa afsökun hafði jákvæð áhrif á kjörsókn öll 

árin.76 Spurningin er því hvort þessi aukning á kjörsókn muni hjálpa öðrum flokknum frekar en 

hinum. 

 
70 Daniel Biggers og Michael J. Hanmer , „Who Makes Voting Convenient? Explaining the Adoption of Early and 
No- Excuse Absentee Voting in the American States,“ State Politics & Policy Quarterly 15, nr. 2 (2015): 196-197, 
sótt 31. júlí 2020, doi: 10.1177/1532440015570328.  
71 Biggers og Hanmer, „Who Makes Voting Convenient? Explaining the Adoption of Early and No- Excuse 
Absentee Voting in the American States,“: 197 
72 Thom File, „Characteristics of Voters in the Presidential Election of 2016,” United States Census Bureau 
census.gov (september 2018): 12, sótt 31. júlí 2020. 
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/P20-582.pdf 
73 Thom File, „Characteristics of Voters in the Presidential Election of 2016,” 13 
74 Thom File, „Characteristics of Voters in the Presidential Election of 2016,” 14 
75 Larocca og Klemanski, „U.S. State Election Reform and Turnout in Presidential Elections,” 83. 
76 Larocca og Klemanski, „U.S. State Election Reform and Turnout in Presidential Elections,”76. 
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Í rannsókn Burden, Canon, Mayer og Moynihan kemur fram að það að gera kjósendum 

kleyft að senda atkvæði í gegnum póst, án sérstakrar ástæðu, muni ekki hjálpa Demókrötum 

marktækt frekar en Repúblikönum.77 Sú skoðun að þetta muni hjálpa Demókrötum getur verið 

talin sjálfsögð þó hún sé ekki endilega rétt. Það er þó auðvelt að sjá af hverju Repúblikanar 

telja að það sé þeim í hag að vera á móti því að gera kosningalöggjöf frjálsari, þó það sé ekki 

endilega tilfellið. 

Í kjölfarið á kosningunum 2012, þar sem Obama var endurkjörinn, taldi framboðsteymi 

hans að áherslan á að auka kosningaþátttöku og gefa þeim sem eru ekki reglulegir kjósendur 

tækifæri til að kjósa snemma hefði gefið þeim forskot og fleiri atkvæði. Það voru einmitt þeir 

kjósendur sem framboðið einbeitti sér að því að ná til.78 Repúblikanar voru á sama máli. Í 

greiningu á hvað gekk ekki í framboði þeirra árið 2012 héldu þeir því fram að möguleikinn á að 

kjósa fyrir kjördag hefði verið Demókrötum í hag. Þetta væri eitthvað sem þeir þyrftu að taka 

til sín og finna leiðir til að vinna á móti. Einnig nefndu þeir á hvernig kosningar utan kjörstaðar 

hefðu verið í brennidepli hjá Demókrötum. Gerð var grein fyrir því að snemmbúin kosning og 

möguleikinn á að kjósa utan kjörstaðar væru breytingar sem væru komnar til að vera og þeir 

þyrftu að breyta strategíu sinni í í samræmi við þennan nýja raunveruleika. Þeir nefndu einnig 

að Demókratar hefðu unnið í því að gera möguleikana á að kjósa snemma og utan kjörfundar 

útbreiddari og að það hefði verið þeim í hag á endanum.79  

3.2.2 Ólík afstaða flokkanna varðandi kosningalöggjöf 

Skautun flokkanna á kosningalöggjöf varðandi kosningu í gegnum póstþjónustu án þess að 

vera með gilda ástæðu hefur verið mjög greinileg árið 2020. Mikið hefur breyst sökum 

heimsfaraldar af völdum kórónaveirunnar Covid-19 og mun það hafa gríðarlega mikil áhrif á 

forsetakosningar sem eiga sér stað núna í haust. Afleiðingar hafa m.a. verið þær að nú býður 

metfjöldi ríkja upp á að nota póstþjónustu til að kjósa án þess að krefjast þess að kjósendur 

hafi ástæðu fyrir því. Sumir halda því fram að kjörsókn verði hærri nú þegar þessi möguleiki er 

 
77 Barry C. Burden, David T. Canon, Kenneth R. Mayer og Donald P. Moynihan, „The Complicated Partisan 
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Effects of State Election Laws,” Political Research Quarterly 70, nr. 3 (2017): 565, sótt 29. júlí 2020, doi: 
10.1177/1065912917704513.  
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Republican National Committee (2013): bls.29 sótt 10. ágúst 2020. 
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til staðar í flestum ríkjum.80 Um 83% Bandaríkjamanna hafa nú aðgang að þessari þjónustu, 

þrátt fyrir ötul mótmæli Trump Bandaríkjaforseta og Repúblikanaflokksins. Aðeins sex ríki 

standa nú eftir sem krefjast þess að fólk hafi gilda ástæðu til að kjósa með því að senda atkvæði 

í gegnum póst, og mun kórónaveiran þá ekki vera gjaldgeng ástæða.81  

 Center for Disease Control (CDC) í Bandaríkjunum hefur mælt með því að leyfa 

kosningar í gegnum póst til að koma í veg fyrir of mikla fólksfjöldamyndun og dreifingu smits. 

Kalifornía breytti sínum lögum til að tækla vandamálið og sendir nú kjörseðil heim til allra sem 

eru á kjörskrá, og þar með geta allir kosið í gegnum póst.82  

Miðstjórn Repúblikanaflokksins (Republican National Committee (RNC)), 

Repúblikanaflokkur Kaliforníu o.fl. lögsóttu Gavin Newsom, ríkisstjóra Kaliforníu, fyrir það nýta 

framkvæmdarvald sitt og setja fram tilskipun þess efnis að senda öllum á kjörskrá kjörseðil 

heim. Þeir sögðu hann vera að misnota vald sitt. Newsom segist hafa sett fram tilskipunina á 

meðan verið væri að koma frumvarpi um sama efni í gegnum ríkisþing. Þetta átti að hjálpa 

skipuleggjendum kosninganna að gera sig tilbúna og greiða veginn þegar frumvarpið yrði að 

lögum. Repúblikanar neyddust til að hætta við lögsókn um leið og löggjöfin um að senda öllum 

á kjörskrá kjörseðil heim var samþykkt.83 Í Flórída fór pólitískur aðgerðahópur (Super PAC) sem 

styður Demókrata í mál við meðal annarra Ron DeSantis, ríkisstjóra Flórída. Lögsóknin fjallaði 

um það að vegna Covid-19 þyrfti að gera ráðstafanir og breyta löggjöf varðandi það að kjósa í 

gegnum póst, gera það auðveldara og aðgengilegra. Hópurinn vill að öll atkvæði sem eru send 

fyrir kjördag verði talin, en nú eru aðeins talin þau atkvæði sem berast inn fyrir kjördag. Rökin 

eru að það það ætti að telja öll atkvæðin og að frestur til þess að senda inn atkvæði ætti ekki 

að vera svo snemma til þess að ekki mun bitna á réttindum kjósenda til að nýta lýðræðislegan 
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rétt sinn.84 Hér eru tvö dæmi um lögsóknir sem flokkarnir standa í með mismunandi rök að 

baki og þveröfug markmið. 

 Áhugavert er að skoða hvaða flokkar eru í meirihluta í þeim ríkjum sem hafa breytt 

löggjöf sinni fyrir þessa kosningu, sem og þeim sem hafa ekki breytt henni. Af þeim ríkjum sem 

hafa engu breytt og krefjast enn þá ástæðu til að kjósa í gegnum póst þá eru þetta öll 

Repúblikanaríki þar sem Trump fór með stórsigur af hólmi árið 2016.85 Mississippi telst til 

dæmis til þeirra ríkja, en þar verða kjósendur að mæta á kjörstað nema þeir hafi gilda ástæðu 

til að fá að senda kjörseðil í gegnum póst.86 Trump hefur komið skoðun sinni skýrt fram og er 

harðlega á móti því að leyfa það að kjósa í gegnum póstþjónustu. Miðstjórn 

Repúblikanaflokksins og framboðsteymi Trump hafa háð baráttu gegn kosningum sem fara 

fram í gegnum póstþjónustu með lögsóknum og slíku. Nær 20 milljónir dollarar hafa farið í það 

að vinna gegn löggjöfum sem gera fólki auðveldara fyrir að kjósa í gegnum póst. Repúblikanar 

einbeita sér sérstaklega að svokölluðum sveifluríkjum, ríkjum þar sem lokaniðurstöður eru 

ekki svo augljósar fyrirfram og gætu farið í báðar áttir.87 

 Trump hefur verið með háværa gagnrýni á kosningar þar sem kjósendur senda atkvæði 

sín í gegnum póst. Gagnrýni hans er tvíþætt; í fyrsta lagi heldur hann því fram að það muni 

leiða til svindls þar sem það verði auðveldara ef kosningum eru svona háttað. Í öðru lagi á 

þetta fyrirkomulag að vera Demókrötum í hag og bitna á árangri Repúblikana og þar með hans 

eigin.88 Þessi gagnrýni á sér litla stoð í rannsóknum, en í niðurstöðum Thompson, Yoder, Wu 

og Hall kemur fram að slíkt fyrirkomulag muni ekki hagnast öðrum flokknum meira en hinum. 

Því munu Demókratar ekki hagnast á því að koma slíkri löggjöf í gegn.89 Ásakanir um víðtækt 

 
84 Kaelan Deese, „ Democratic super PAC sues Florida officials over mail-in voting limits,” Thehill.com, 5. maí 
2020. https://thehill.com/homenews/state-watch/496214-democratic-super-pac-sues-florida-officials-over-
laws-limiting-mail-in (sótt 21. ágúst 2020) 
85 Kate Rabinowitz og Brittany Renee Mayes, „At least 83% of American voters can cast ballots by mail in the 
fall,” The Washington Post washingtonpost.com, 20. ágúst 2020. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/politics/vote-by-mail-states/ (sótt 7. september 2020) 
86Rabinowitz og Mayes, washingtonpost.com, https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/politics/vote-
by-mail-states/ (sótt 7. september 2020) 
87 Amber Phillips, „Examining the arguments against voting by mail: Does it really lead to fraud or benefit only 
Democrats?” The Washington Post washingtonpost.com, 20. maí 2020. 
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/05/20/what-are-arguments-against-voting-by-mail/ (sótt 12. 
ágúst 2020) 
88 Elaine Kamarck og Christine Stenglein, „Low rates of fraud in vote-by-mail states show the benefits outweigh 
the risks” Brookings Brookings.edu, 2. júní 2020. https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/06/02/low-
rates-of-fraud-in-vote-by-mail-states-show-the-benefits-outweigh-the-risks/ (sótt 11. ágúst 2020) 
89 Andrew B. Hall, Daniel M. Thompson, Jennifer Wu og Jesse Yoder, „The Neutral Partisan Effects Of Vote-By-
Mail: Evidence From County-Level Rollouts” Stanford: Institute for Economic Policy Research(SIEPR) Working 
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svindl í kosningum sem fara fram í gegnum póstþjónustu hafa engin rök að styðjast við. Svindl 

í kosningum hefur reynst ótrúlega sjaldgæft og það á líka við um kosningar þar sem atkvæði 

eru send inn í gegnum póst. Það hafa til að mynda aðeins komið upp 15 ásakanir um svindl í 

Oregon sem hefur haldið kosningarnar sínar alfarið í gegnum póst í yfir 19 ár. Þessar tölur koma 

meðal annars frá Heritage Foundation sem er hægrisinnuð hugveita.90 Eitt af mörgum 

verkefnum stofnunarinnar er að halda utan um tilfelli af kosningasvindli sem framið er af 

einstaklingum. Markmiðið er að sýna fram á að svindl sé vandamál og að mikilvægt sé að koma 

í veg fyrir það, t.d. með hertum reglum.91 Ef þessi stofnun getur ekki sannað að svindl framið 

af kjósendum sé víðtækt þá er óhætt að segja að ekki sé mikið á bak við þessar ásakanir 

Repúblikana og Trump.92 

3.3 Kröfur um skilríki 

Árið 2020 eru 35 ríki með lög í gildi um að nauðsynlegt sé að sýna einhvers konar auðkennandi 

skilríki til að fá að greiða atkvæði. 18 ríki gera þá kröfu að skilríkin þurfi að vera með mynd, 

sem er strangasta krafan hvað þetta varðar. Í 17 ríkjum þarf að sýna skilríki eða skjal sem sýnir 

fram á hver þú ert, en það þarf þó ekki að vera með mynd. Það sem telst auðkennandi skjal án 

myndar getur til dæmis verið reikningur sem sýnir fram á nafn og heimilisfang. Í hinum 

ríkjunum er ekki krafa um að sýna skilríki heldur eru notaðar aðrar leiðir til að staðfesta hver 

þú ert. Sum ríki eru með í lögum sínum undantekningar þegar kemur að skilríkjum, til dæmis 

fyrir þá sem geta ekki tekið mynd af sér af trúarlegum ástæðum.93 

Þar með sjáum við hvernig kröfur geta verið mismunandi. Ef við skoðum Mississippi 

sjáum við að þar eru strangar kröfur um skilríki, en þar er nauðsynlegt að sýna skilríki með 

 
Paper no. 20-015 (apríl, 2020): 13, sótt 14. ágúst 2020, 
https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/20-015.pdf 
90Elaine Kamarck og Christine Stenglein, „Low rates of fraud in vote-by-mail states show the benefits outweigh 
the risks” https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/06/02/low-rates-of-fraud-in-vote-by-mail-states-
show-the-benefits-outweigh-the-risks/ (sótt 11. ágúst 2020) 
The Heritage Foundation, „Election Fraud Cases,“ heritage.org 
https://www.heritage.org/voterfraud/search?combine=&state=OR&year=&case_type=All&fraud_type=All (sótt 
14. ágúst 2020) 
91 The Heritage Foundation, „A Sampling of Recent Election Fraud Cases from Across the United States,” 
heritage.org. https://www.heritage.org/voterfraud (sótt 21. ágúst 2020) 

92 Elaine Kamarck og Christine Stenglein, „Low rates of fraud in vote-by-mail states show the benefits outweigh 

the risks” https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/06/02/low-rates-of-fraud-in-vote-by-mail-states-show-

the-benefits-outweigh-the-risks/ (sótt 11. ágúst 2020) 
93 Wendy Underhill. „Voter Identification Requirements | Voter ID Law.” NCSL: National  
Conference of State Legislatures. 9. júlí 2020. http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-
id.aspx (sótt 31. júlí 2020) 
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mynd og ekki eru öll skilríki talin gild heldur þurfa þau að vera á samþykktum lista. Sem dæmi 

um samþykkt skilríki eru ýmis konar ríkisskilríki eins og ökuskírteini og vegabréf. Einnig er hægt 

að framvísa skólaskírteini frá skóla sem er staðsettur í Mississippi, skotvopnaleyfi eða  

myndskilríki sem gefin eru út af ættbálki frumbyggja (e. Tribal photo ID).94 Svo er alltaf hægt 

að sækja um og nota sérstök kjósendaskilríki (e. Voter Identification Card). Ef skilríki eru ekki 

tiltæk er hægt að greiða atkvæði með eiðfestri yfirlýsingu (e. affidavit). Þá þarf að mæta á 

sérstaka skrifstofu með skilríki sem er gilt innan fimm daga frá kosningu til að staðfesta 

atkvæðið. Þeir sem ekki geta átt skilríki af trúarlegum ástæðum geta gert hið sama og sýnt 

fram á að þeir geti ekki borið skilríki vegna trúarlegra ástæðna.95 Í Flórída er aftur skilyrði að 

sýna skilríki með mynd og eru þar svipaðar kröfur og í Mississippi um hvaða skilríki teljast gild. 

Þar eru hinsvegar gerðar enn frekari kröfur þar sem skilríki þarf að sýna undirskrift handhafa 

þess.96 Þetta getur verið notað til að bera kennsl og staðfesta atkvæði ef kjósandi er ekki með 

skilríki á sér, þá er atkvæðið tekið í mat og undirskrift kjósanda er borin saman við undirskrift 

fyrri ára.97 

Í Norður-Dakóta þarf ekki að vera mynd á skilríkjunum en þar þarf að koma fram nafn, 

fæðingardagur og gilt heimilisfang í ríkinu. Skilríki sem teljast gild eru ökuskírteini og skilríki frá 

ættbálki frumbyggja (e. Tribal government issued identification). Ef einhverjar upplýsingar 

vantar á skilríkin, eins og heimilisfang, þá má t.d. framvísa reikningum, bankayfirlitum og öðru 

sem sýnir heimilisfang. Hægt er að taka atkvæði til hliðar ef kjósandi getur ekki framvísað 

skilríkum, en þá þarf hann að mæta aftur með skilríki til að atkvæðið sé talið gilt og það þarf 

að gerast fyrir fund kærunefndar þar sem vafaatkvæði eru yfirfarin (e. canvassing board).98 Í 

þessum þremur ríkjum má segja að krafan um skilríki sé mjög ströng. Ef kjósandi er ekki með 

skilríki á sér er engu að síður hægt að kjósa á kjördag, en þá er nauðsynlegt að koma aftur síðar 

með skilríki til að atkvæðið sé talið gilt. 

 

94 Mississippi Department of State, „Mississippi Voter Information Guide,” Mississippi Department of State. 

https://www.sos.ms.gov/content/documents/elections/VoterInformationGuide.pdf (sótt 30. júlí 2020) 
95 Wendy Underhill. „Voter Identification Requirements | Voter ID Law.”  
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx (sótt 31. júlí 2020) 
96 Florida Division of Elections, „Election Day Voting,” Florida Department of State. 
https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voting/election-day-voting/(sótt 31. júlí 2020) 
97 Wendy Underhill. „Voter Identification Requirements | Voter ID Law.”  
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx (sótt 31. júlí 2020) 
98 Secretary of State: North Dakota, „ID Required for Voting,” Secretary of State: North Dakota. 
https://vip.sos.nd.gov/idrequirements.aspx (Sótt 31. júlí 2020) 
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Í Oregon eru öll atkvæði send inn í gegnum póst og því þarf ekki að sýna skilríki í 

atkvæðagreiðslunni sjálfri, en í skráningarferlinu eru gerðar kröfur um skilríki.99 Í Kaliforníu 

þarf ekki að sýna skilríki til að kjósa nema í ákveðnum tilvikum. Hafi kjósandi sem kýs í fyrsta 

skipti eftir að hafa skráð sig á kjörskrá en ekki sýnt fram á seinustu fjórar tölurnar í kennitölu 

sinni frá alríkinu eða Kaliforníu í skráningarferlinu er hægt að krefjast þess að hann sýni 

einhvers konar skilríki þegar komið er á kjörstað. Þar eru ekki gerðar strangar kröfur um hvers 

lags skjöl geta sýnt fram á auðkenni kjósenda. Þau geta verið ökuskírteini eða námsmannakort 

en einnig er tekið gilt að framvísa reikningum eða öðrum skjölum sem ríkið hefur sent á 

heimili.100 Þar með eru þar frjálslegri aðferðir til að sanna hver þú ert en í Flórída og Mississippi.  

Þróun hefur orðið á kröfum þegar kemur að skilríkjum, en árið 2000 voru það 14 ríki 

sem höfðu kröfu um framvísun einhvers konar skilríkja eða auðkennandi skjala þegar mætt 

var á kjörstað. Þetta var samt ekki ströng krafa og var því alltaf einhver leið til að kjósa þó 

kjósandi væri ekki með skilríki. Árið 2005 mælti nefnd um umbætur á kosningakerfinu (The 

Commission on Federal Election Reform) með því að setja löggjöf um að nauðsynlegt væri að 

sýna skilríki til að kjósa og var hún samþykkt af báðum flokkunum. Georgía og Indíana urðu 

árið 2008 fyrstu ríkin til að gera kröfu um að fólk sýndi skilríki til að fá að kjósa. Ef kjósandi var 

ekki með skilríki var hægt að taka atkvæði hans til hliðar og það yrði þá ekki talið nema hann 

kæmi seinna með skilríki. 101 Eftir að þessi ríki tóku slíka löggjöf í gildi dreifðist þessi hugmynd 

til fleiri ríkja sem hófu einnig að krefjast skilríkja til að kjósa og síðan byrjuðu ríki sem voru nú 

þegar með slíkar kröfur í gildi að herða kröfurnar um hvaða skilríki væru tekin gild. Mikil 

aukning var á gildistöku slíkra löggjafa árin 2011-2013.102  

3.3.1 Áhrif á kjörsókn 

Erfitt hefur reynst að rannsaka hvort kosningalöggjöf sem gerir kröfur um skilríki hafi áhrif á 

kjörsókn, og þá hvort hún hafi áhrif á kjörsókn ákveðinna hópa. Það hefur hins vegar verið sýnt 

 
99 Oregon Secretary of State, „Oregon Online Voter Registration,” Oregon Secretary of State Bev Clarno. 
https://sos.oregon.gov/voting/Pages/registration.aspx?lang=en (sótt 30. júlí 2020) 
100 California Secretary of State, „What to bring to Your Polling Place,” Alex Padilla: California Secretary of State, 
2020. https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/what-bring/ (Sótt 30. júlí 2020) 
101 NCSL: National Conference of State Legislatures, „Voter ID History,” NCSL: National Conference of State 
Legislatures, 31. maí 2017. https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id-history.aspx (sótt 
30. júlí 2020) 
102 NCSL: National Conference of State Legislatures, „Voter ID History,” NCSL: National Conference of State 
Legislatures, 31. maí 2017. https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id-history.aspx (sótt 
30. júlí 2020) 
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fram á að ákveðnir hópar séu ólíklegri til að eiga skilríki með mynd, þ.m.t. hópar eins og fólk 

sem lifir við fátækt, minnihlutahópar og eldra fólk. Mismunandi er hvort rannsóknir hafa náð 

að sýna fram á að þetta hafi áhrif á kjörsókn þessara hópa. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að enginn munur sé á kjörsókn hvítra og annarra kynþátta. Aðrar rannsóknir sýna hins vegar 

fram á að fólk af rómönskum uppruna og svartir sé ólíklegra til að kjósa í ríkjum þar sem ströng 

kosningalöggjöf er við gildi. Enn aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrifin komi fram í 

kjörsókn einstaklinga með litla menntun og lágar tekjur. Það hefur hins vegar reynst erfitt að 

sýna fram á raunveruleg áhrif kosningalöggjafar sem gerir kröfur um skilríki á kjörsókn.103  

Í nýlegri rannsókn var kjörsókn í Texas árin 2014 skoðuð, þegar ströng krafa um skilríki 

með mynd var í gildi, og 2016, þegar komin var til sögunnar leið til að kjósa þrátt fyrir að vera 

ekki með skilríki á þér. Árið 2016 voru 16.000 atkvæði greidd án skilríkja en þessi atkvæði hefðu 

aldrei komist til skila ef gamla kosningalöggjöfin hefði verið í gildi. Ef horft er á lýðfræðina voru 

svartir og einstaklingar af rómönskum uppruna líklegri til að fara þessa leið.104 

Í Norður-Dakóta má sjá dæmi um að ákveðinn hópur eigi nú erfitt með að kjósa út af 

kosningalöggjöf sem hefur nýlega orðið strangari. Rétt fyrir þingkosningar 2018 samþykkti 

hæstiréttur Norður-Dakóta nýja kosningalöggjöf í ríkinu. Sú löggjöf gerði kröfu um að sýna 

þurfi skilríki með nafni, fæðingardegi og heimilisfangi. Það bitnar sérstaklega á frumbyggjum í 

ríkinu. Þeir eru um 5% af íbúum og eru tvisvar sinnum líklegri en aðrir til að eiga ekki skilríki 

sem uppfylla þessar nýju kröfur. Það er mikil samkeppni í kosningum í Norður-Dakóta, þar sem 

jafnvel 3000 atkvæði geta skipt sköpum um niðurstöður kosninganna.105 

3.3.2 Ólík afstaða flokkanna varðandi kosningalöggjöf 

Munur er á því hvort Repúblikanar eða Demókratar séu líklegri til að setja fram strangari 

kosningalöggjöf varðandi kröfur um skilríki. Í stuttu máli eru Repúblikanar líklegri en 

Demókratar til að vilja hertar reglur. Þegar kemur að strangari kosningalöggjöf í löggjafarvaldi 

ríkjanna sjálfra á árunum 2005 til 2007 studdu 95,3% af Repúblikönum þau frumvörp sem 

vörðuðu kröfur um aukin auðkenni. Hins vegar studdu aðeins 2,1% af Demókrötum í þeim 

 
103 Chelsie L. M. Bright og Michael S. Lynch, „Kansas Voter ID Laws: Advertising and Its Effects on Turnout,“ 
Political Research Quarterly 70, nr. 2 (2017): 342 Sótt 20. júní 2020. doi: 10.1177/1065912917691638 
104Dan Hopkins, „What We Know About Voter ID Laws,” Fivethirtyeight, 21. ágúst 2018. 
https://fivethirtyeight.com/features/what-we-know-about-voter-id-laws/ (Sótt 12. ágúst 2020) 
105 The New York Times. „A Look at Where North Dakota’s Voter ID Controversy Stands.“ nytimes.com, 19. 
október 2018. https://www.nytimes.com/2018/10/19/us/politics/north-dakota-voter-identification-
registration.html (sótt 12. ágúst 2020). 

https://fivethirtyeight.com/features/what-we-know-about-voter-id-laws/
https://www.nytimes.com/2018/10/19/us/politics/north-dakota-voter-identification-registration.html
https://www.nytimes.com/2018/10/19/us/politics/north-dakota-voter-identification-registration.html


33 

ríkjum slíka löggjöf. Í byrjun 21. aldar var strangari kosningalöggjöf varðandi auðkenni ekki jafn 

skautað málefni en þegar fór að líða á öldina varð þetta heitt málefni sem gerir skilin á milli 

Demókrata og Repúblikana enn meiri.106  

 Til að fá skýra mynd af því sem er að gerast þarf að skoða hver áhrif mismunandi 

samsetningar lýðfræði ríkjanna hefur á kosningalöggjöf þar sem Repúblikanar fara með völd. 

Ekki hafa öll ríki þar sem Repúblikanar eru við stjórn sett fram kosningalöggjöf sem byggir á 

ströngum kröfum um skilríki,107 en Repúblikanar eru líklegri til að koma þessum lögum í gegn 

eftir því sem fjöldi svartra kjósenda eykst í ríkinu.108 Í niðurstöðum rannsóknar Biggers og 

Hanmer kemur fram að líkur á kosningalöggjöf sem gerir kröfur um auðkenni aukast þegar 

Repúblikanar eru með stjórn á löggjafar- og framkvæmdarvaldi í ríkjunum, og þá sérstaklega 

ef þeir eru nýlega komnir til valda.109 Lýðfræði spilaði einnig inn í þar sem hærra hlutfall svartra 

og fólksi af rómönskum uppruna eykur líkurnar á löggjöfinni.110 Í rannsókn Bentele og O’Brien 

voru niðurstöður svipaðar; líklegra er að svona frumvörp verði að lögum þegar Repúblikanar 

fara með vald í ríkjum. Einnig var það líklegra þegar samkeppni var hörð á milli Demókrata og 

Repúblikana í kosningum.111 Þeir fundu tengingu milli samsetningar lýðfræði ríkjanna og þess 

að strangari löggjöf varðandi skilríki væri sett fram. Ríki með stærri hluta af minnihlutahópum 

og svörtum kjósendum voru líklegri til að samþykkja slíkar löggjafir. Áhugavert er að skoða ríki 

þar sem var hátt hlutfall af eldri borgurum, því að þar var ólíklegra að gripið væri til 

kosningalöggjafar sem takmarkar aðgang. Ástæðan getur verið að þessar hindranir bitni líka á 

eldri borgurum, en eldri einstaklingar teljast líklegri til að vera kjósendur Repúblikana.112  

 Rannsókn McKee sýnir svipaðar niðurstöður þar sem Repúblikanar eru líklegri en 

Demókratar til að styðja strangari löggjöf þegar kemur að skilríkjum. Áhugavert er að skoða 

áhrifin sem hærra hlutfall af svörtum hefur, en með því eykst stuðningur Repúblikana við slíka 

löggjöf og stuðningur Demókrata við strangari löggjöf minnkar. Ef hlutfall svartra er yfir 30% í 

umdæmi er hægt að segja með mikilli vissu að Repúblikanaþingmaður muni styðja strangari 

 
106 Hicks o.fl., „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the American 
States,“ Political Research Quarterly 68, nr. 1 (2015): 21, sótt 20. júní 2020, doi: 10.1177/1065912914554039 

107 Hicks o.fl. „A Principle or a Strategy? Voter Identification Laws and Partisan Competition in the American 

States,“ 21. 

108 Biggers og Hanmer, „Understanding the Adoption of Voter Identification Laws in the American States,“ 567. 

109 Biggers og Hanmer, „Understanding the Adoption of Voter Identification Laws in the American States,“ 579. 

110 Biggers og Hanmer, „Understanding the Adoption of Voter Identification Laws in the American States,“ 580. 

111 Bentele og O´Brien, „Jim Crow 2.0? Why States Consider and Adopt Restrictive Voter Access Policies,“ 

1103. 

112 Bentele og O´Brien, 1102. 



34 

löggjöf þegar kemur að skilríkjum.113 Þar með sjáum við að þó það sé erfitt að sanna hversu 

mikil áhrif strangari skilríkjalöggjöf hefur á kjörsókn ákveðinna hópa þá spilar það greinilega 

inn í ákvörðun Repúblikana að setja fram slíka löggjöf. 

  

 
113 Seth McKee, „Politics is local: State legislator voting on restrictive voter identification legislation,” Research 
& Politics 2, nr. 3 (júlí-september 2015): 7. Sótt 15. ágúst 2020. Doi: 10.1177/2053168015589804 
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4 Umræður 

Í inngangi voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: „Eru Repúblikanar að reyna 

beita kosningalöggjöf til að auka velgengi sína í kosningum? Er hægt að nota lög og reglur til 

að bæla þátttöku ákveðinna hópa sem myndu hugsanlega kjósa mótframbjóðenda þinn? Eru 

Repúblikanar að reyna að koma í veg fyrir svindl eða er þetta eingöngu strategía til að sigra í 

kosningum? Að hvaða leyti?” 

4.1 Ríki og alríki 

Þegar kemur að kosningalöggjöf er greinilegt hversu mikið vald ríkin hafa. Munur er því á milli 

ríkja hversu aðgengilegt kosningaferlið er og búseta hefur því áhrif á hversu mikið þarf að 

leggja á sig til að geta greitt atkvæði. Valdið til að ákvarða hvernig kosningaferlið fer fram liggur 

hjá löggjafarvaldi hvers ríkis fyrir sig. Sem dæmi um fjölbreytileikann má bera saman reglur 

sem varða kosningaferlið í nokkrum ríkjum. Í Mississippi eru reglur strangar þegar kemur að 

kosningalöggjöf í öllum þeim þrem atriðum sem var farið yfir. Þegar kemur að skráningu á 

kjörskrá er ekki hægt að skrá sig rafrænt og sumir afbrotamenn munu aldrei geta skráð sig eða 

kosið aftur. Ekki er hægt að nýta póstþjónustu til að senda inn atkvæði sitt nema af gildri 

ástæðu. Enginn möguleiki er fyrir hendi annar en að mæta á kjörstað á kjördegi, sem er 

sérstaklega erfitt fyrir kjósendur þegar heimsfaraldur geisar.114 Svo er nauðsynlegt að sýna 

skilríki sem inniheldur mynd og er af samþykktum lista ríkisins. Mikil viðbrigði væru fyrir 

einstakling að flytja frá Mississippi til Oregon, en þar er hægt að skrá sig rafrænt og kosning 

fer alfarið fram í gegnum póstinn. Í hinum ríkjunum sem var farið yfir var augljóst að 

misauðvelt var að fóta sig í gegnum kosningaferlið. Út frá þessu sést að það skiptir greinilega 

máli í hvaða ríki fólk er búsett þegar kemur að því hvernig kosningalöggjöf og reglum þú þarft 

að fylgja og þar með hversu mikið þú þarf að leggja á sig til að kjósa.  

Ríkin njóta mikils frelsis þegar kemur að kosningalöggjöf en þó hefur bandaríska þingið 

getað stigið inn í og sett löggjöf sem á við um öll ríkin. Að mestu leyti hefur útkoman verið 

jákvæð þegar kemur að auknu aðgengi til að kjósa. Má þar helst nefna Voting Rights Act og 

National Voter Registration Act. Ekki er það samt alltaf raunin þar sem ein af afleiðingum Help 

America Vote Act var að löggjöf um kröfu að sýna skilríki með mynd kom til sögunnar og 

breiddist út. Niðurstöðurnar geta því farið eftir því hver fer með völdin á þingi hverju sinni, líkt  

 

114 Miðast við reglur sem eru í gildi við skrif á þessari ritgerð. 
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og í ríkjunum sjálfum. Hvernig sem kerfið er uppsett er hægt að sérsníða kosningalöggjöf eftir 

því sem hentar fyrir hvert ríki og getur það því farið eftir því hver er við völd hverju sinni 

hvernig mótun slíkrar löggjafar fer fram. 

4.2 Ólík afstaða flokkanna 

Augljóst er að afstaða flokkanna er ólík þegar kemur að kosningalöggjöf og þeim atriðum sem 

var farið yfir hér. Þetta á við þegar kemur að löggjöf sem snýr að skráningu á kjörskrá, leiðum 

til að kjósa utan kjörstaðar og kröfum um skilríki. Repúblikanar eru líklegri til að vilja löggjöf 

sem gerir strangar kröfur til kjósenda um að auðkenna sig, og þeir eru einnig ólíklegri til að 

styðja löggjöf sem auðveldar kosningaferlið fyrir kjósendur. Demókratar eru einmitt á hinn 

veginn og vilja gera ferlið aðgengilegra og auðveldara fyrir kjörgenga borgara Bandaríkjanna. 

Yfirlýst ástæða Repúblikana fyrir þessu er sú að reglur verði að vera strangar til að koma í veg 

fyrir svindl framið af kjósendum (e. voter fraud). Þessar áhyggjur eru ekki á rökum reistar þar 

sem rannsóknir hafa sýnt fram á að svindl er gífurlega sjaldgæft og hefur ekki áhrif á 

lokaniðurstöður kosninga. Því er hægt að leiða líkur á að aðrar ástæður séu fyrir afstöðu þeirra 

gegn slíkri löggjöf. Það hefur komið fyrir að fulltrúar Repúblikana hafi viðurkennt að aukin 

kjörsókn myndi koma Demókrötum til góðs, og þá má til dæmis nefna ummæli Trump 

Bandaríkjaforseta. Einnig kemur það fram í greiningu Repúblikana á frammistöðu þeirra í 

kosningum 2012 að þeir telja Demókrata vera að auka við kjörsókn og þykir það mikið 

áhyggjuefni.  

4.3 Ásakanir um svindl 

Mikilvægi þess að koma í veg fyrir að kjósendur svindli í kosningum hefur verið helsta röksemd 

Repúblikana fyrir því að viðhalda ströngum kosningalöggjöfum í marga áratugi. Ítrekað er það 

ástæða þeirra þegar kemur að stuðningi við strangari löggjöf og einnig því af hverju þeir eru 

mótfallnir löggjöf sem myndi auðvelda kosningaferlið. Trump og ummæli hans eru gott dæmi 

um þetta, þar sem hann hefur ítrekað minnst á að svindl framið af kjósendum sé gríðarlega 

stórt vandamál. Einnig sést hvernig svindl var notað sem rök Repúblikana á móti því að leyfa 

skráningu samdægurs og skráningu í gegnum póst í öllum ríkjunum. Árið 2020 hefur verið 

kallað eftir því að gera það auðveldara að senda atkvæði inn með póstþjónustu sökum Covid-

19. Svindl er aftur ástæðan sem er teflt fram til að berjast gegn því.  

 Allar þessar ásakanir hafa lítið á bak við sig. Ljóst er að þarf að koma í veg fyrir svindl 

til að viðhalda lögmæti kosninga, en það hefur verið sýnt fram á í rannsóknum að svindl framið 
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af kjósendum (e. voter fraud) er ekki vandamál sem þarf að hafa áhyggjur af vegna þess að 

það er svo gríðarlega sjaldgæft. Ef uppi eru áhyggjur af því að verið sé að stefna lögmæti 

kosninga í hættu og að raunverulegur vilji borgara sé ekki að koma fram er strangari löggjöf 

ekki lausnin á þeim vanda. Raunverulega vandamálið er frekar það að kosningar geta verið 

ósanngjarnar þar sem ekki allir geta nýtt lýðræðislegan rétt sinn og komið atkvæði sínu til skila. 

Það er verra ef kosningalöggjöf kemur í veg fyrir að ákveðnir hópar kjósi heldur en svindl sé 

framið af kjósendum, sem hefur margoft verið sýnt fram á að myndi ekki hafa áhrif á 

niðurstöður kosninga. 

4.4 Ólík áhrif á mismunandi hópa 

Sjá má að strangari kosningalöggjöf hefur ólík áhrif á ólíka hópa. Þetta sést sérstaklega í löggjöf 

sem varðar skráningu á kjörskrá og einnig þegar kemur að kröfu um að sýna skilríki. Skráning 

á kjörskrá hafði sérstaklega slæm áhrif á kjörsókn hjá ungu fólki þar sem það var líklegra til að 

missa af frestinum til að skrá sig og átti frekar í erfiðleikum við að skrá sig sökum þess að ferlið 

var flókið. Ef boðið var upp á skráningu samdægurs og kosningar voru hafði það jákvæð áhrif 

á kjörsókn hjá ungu fólki. Minnihlutahópar, þá sérstaklega þeir sem eru svartir, áttu einnig 

erfitt með að skrá sig og voru því síður líklegir til að vera á kjörskrá. Erfiðleikar í 

skráningarferlinu höfðu sérstaklega mikil áhrif á minnihlutahópa og má þar nefna að löggjöf 

varðandi það að afbrotamenn geti ekki skráð sig hefur mun meiri áhrif á svarta heldur en hvíta. 

Ekki hefur náðst að komast að niðurstöðu um hvort kröfur um skilríki hafi mismunandi áhrif á 

kjörsókn ólíkra hópa, en þó eru dæmi sem benda sterklega til þess að slíkar kröfur hafi frekar 

áhrif á minnihlutahópa. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem teljast til minnihlutahópa, eldri 

borgara og fátækra eru ólíklegri til að eiga skilríki með mynd. Ef litið er á hvaða hópar eru síður 

líklegir til að vera stuðningsmenn Repúblikana þá eru það einmitt minnihlutahópar, fátækir og 

ungt fólk. Þar með hefur strangari löggjöf frekar neikvæð áhrif á kjósendur sem eru síður 

líklegir til að vera stuðningsmenn Repúblikana.  

Demókratar þar á móti frekar að draga til sín unga, veraldlega og frjálslynda kjósendur 

sem eru fjölbreyttir þegar kemur að kynþætti og menningu. Þetta eru oft hópar eins og 

minnihlutahópar sem hefur verið litið svo á að hægt sé að draga á kjörstaði þar sem að 

kjörsókn þeirra hefur verið hlutfallslega lítil í fyrri tíð. Rannsóknir hafa sýnt að að þeir sem 

teljast til óvirkra kjósenda eru frekar líklegri til að teljast til stuðningsmanna Demókrata. 
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Repúblikanar ættu erfiðara að draga til sín þessa kjósendur án þess að breyta sínum gildum og 

þar með fæla grasrót sína frá.  

 Það að gera ferlið við að greiða atkvæði flóknara og erfiðara eykur kostnað kjósenda 

við það; það sem kjósendur þurfa að leggja á sig til að greiða atkvæði. Ef löggjöf er beitt þannig 

að hún auki þennan kostnað fyrir ákveðna hópa er hægt að bæla þátttöku þeirra. Rannsóknir 

hafa sýnt að ef að kostnaður eykst jafnvel lítillega þá getur það verið nóg til þess að letja 

þátttöku í kosningum. Einnig má nefna það að auðvelda kosningaferlið í miðjum heimsfaraldri. 

Margir væru að stefna lífi sínu í hættu til þess að greiða atkvæði í kosningum. Dæmi þar sem 

kostnaður gæti verið of mikill þannig að ekki sé hagstætt fyrir kjósendur að greiða atkvæði er 

m.a. þegar of flókið er að skrá sig, eins og sást þá hafði það frekar áhrif á ungt fólk að missa af 

skráningar frestinum til þess að kjósa.  

 Eins og kom fram hér á undan er hægt að sérsníða kosningalöggjöf í hverju ríki fyrir sig 

sökum þess að mikið frelsi ríkir fyrir ríkislöggjafarvaldið. Í rannsóknum sem var fjallað um hafði 

lýðfræðileg uppsetning ríkja áhrif á hversu líklegt væri að Repúblikanar settu fram og 

samþykktu strangari kosningalöggjöf. Ef hlutfall svartra var hátt eða niðurstöður ekki sterklega 

Repúblikönum í hag þá voru þeir líklegri til að setja fram strangari kosningalöggjöf. Í ríkjum þar 

sem til dæmis fjöldi eldri borgara var mikill voru Repúblikanar ekki eins ákafir að styðja 

heftandi löggjöf. Minnihlutahópar og ungt fólk teljast líklegri til að vera stuðningsmenn 

Demókrata á meðan eldri borgarar styðja frekar Repúblikana. Þetta bendir því til þess að 

Repúblikanar hugsa löggjöf út frá lýðfræðilegum breytum. Ef þeir hefðu einungis áhyggjur af 

svindli myndi lýðfræðileg uppsetning ríkja ekki skipta máli heldur ættu þeir að berjast fyrir 

strangari löggjöf alls staðar. 

 Í kosningabaráttu þá er reynt að spá fyrir hvaða hópar séu líklegri til að kjósa ákveðinn 

flokk og tekið tilliti til þess í strategíu. Demókratar og Repúblikanar hafa mikið skoðað kjörsókn 

og áhrif hennar. Demókratar eru líklegri til að nota leið hvatningar, þar sem þeir reyna að koma 

kjósendum á kjörstaðina, sérstaklega hópa sem eru líklegir til að vera þeirra kjósendur t.d. 

minnihlutahópar og ungt fólk. Repúblikanar þurfa að passa að ekki fæla grasrót sína frá, en 

kjósendur sem hafa ekki mætt á kjörstaði hingað til eru ólíklegri til þess að vera stuðningsmenn 

Repúblikana. Þar er hvati Repúblikana til þess að fara frekar leið bælingar þegar kemur að 

kosningaþátttöku. Það er hægt að bæla þátttöku með löglegum aðferðum, það þarf ekki að 

líta lengra en til Jim Crow laganna sem voru í gildi á tuttugustu öld. Kosningalöggjöf var þar 

notuð í því skyni að koma í veg fyrir að svartir gætu kosið. Því má segja að notkun Repúblikana 
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á kosningalöggjöf í nútímanum endurspeglar að viss leyti notkun löggjafar á Jim Crow 

tímabilinu. 

4.5 Covid-19 

Heimsfaraldurinn sem hefur haft gríðarleg áhrif er nýlegt dæmi sem sýnir vel hvernig 

Repúblikanar reyna að nota kosningalöggjöf til að bæla þátttöku í von um að koma í veg fyrir 

velgengni Demókrata. Þeir fara á móti allri skynsemi og vinna gegn löggjöf sem myndi gera 

kjósendum kleift að greiða atkvæði á öruggan hátt í miðjum faraldri. Sjálfur hefur Trump sagt 

að Demókratar myndu græða mikið á því ef kosningum væri leyft að fara fram í gegnum póst. 

Önnur rök hans eru að þetta muni leiða til svindls sem muni bitna á niðurstöðum hans. 

Hugsunin er því sú að löggjöf sem gæti aukið kjörsókn myndi bitna á niðurstöðum Repúblikana. 

Því finna þeir fyrir þörf að vinna gegn henni og koma í veg fyrir að hún verði innleidd. Þeir vinna 

þannig gegn því að bandarískir ríkisborgarar geti nýtt lýðræðislegan rétt sinn. 

4.6 Samantekt 

Bandaríkin bjóða upp á tækifæri til að hafa kosningalöggjöf eftir því sem hentar hverju sinni 

fyrir hvert svæði, enda er ákveðið frelsi ríkjanna innan sinna marka eitt af einkennum löggjafar 

í Bandaríkjunum. Kosningalöggjöf er dæmi um löggjöf sem er mjög ólík á milli ríkja. Alríkið 

getur og hefur sett kosningalöggjöf sem á við um öll ríkin og hefur það bæði aukið og heft 

aðgengi kjósenda að kosningum. Hvernig slíkri löggjöf er háttað fer að miklu leyti eftir því hvor 

flokkurinn er með meirihluta í löggjafarvaldinu þar sem greinileg skautun er á milli flokka í 

þessum málum. Demókratar vilja auðvelda aðgengi kjósenda til að auka kjörsókn en yfirlýst 

rök Repúblikana eru að strangari löggjöf eigi að koma í veg fyrir svindl framið af kjósendum, 

sem rannsóknir hafa sýnt að sé ákaflega sjaldgæft. Spurning er því hvort það sé önnur ástæða 

fyrir því að slík löggjöf sé sett fram? Ströng kosningalöggjöf hefur ólík áhrif á hópa þar sem 

sumir þeirra gætu átt erfiðara með að kjósa ef kröfur eru strangari, og það eru einmitt hóparnir 

sem eru líklegri til að kjósa Demókrata. Þar með er ástæða Repúblikana fyrir strangari 

kosningalöggjöf fundin. Hún er ekki alltaf yfirlýst en það kemur fyrir að þeir viðurkenna að ef 

það verði auðveldara að kjósa og kjörsókn aukist þá muni þeir tapa á því. Þetta sést vel árið 

2020 þar sem þarf að gera breytingar út af heimsfaraldrinum, í þágu almannaheilsu. Það þykir 

Repúblikönum ekki nógu góð ástæða og þeir hafa enn miklar áhyggjur af svindli, þrátt fyrir 

ítrekaðar rannsóknir sem sýna annað.  
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að sýna fram á að beiting kosningalöggjafar er gild strategía 

sem hefur verið og er enn notuð í þeim tilgangi að auka velgengni í kosningum. Þetta er meðal 

annars hægt sökum eðlis kosningalöggjafar og þess að hægt er að sérsníða hana fyrir hvert 

ríki. Þar með fer það eftir því hver er við völd hverju sinni hvernig kosningum er háttað, sem 

hefur áhrif á aðgengi kjósenda til að greiða atkvæði. Til að sigra í kosningum er hægt að hvetja 

sína stuðningsmenn til að mæta og kjósa sig, en það er einnig hægt að fara þá leið að bæla 

þátttöku kjósenda sem teljast líklegir til að kjósa mótframbjóðenda þinn. Þegar kemur að 

kosningaþátttöku Bandaríkjamanna kemur fram að þeir sem hafa ekki verið duglegir að mæta 

og kjósa hingað til eru líklegri til að vera kjósendur Demókrata. Því myndi það hugsanlega 

henta Demókrötum betur að hvetja kjósendur til að mæta. Það væri hins vegar ekki gott fyrir 

niðurstöður Repúblikana í kosningum, sem hafa sjálfir viðurkennt að þeir vilji ekki að allir taki 

upp á því að mæta og kjósa. Því er strategían sem byggir á því að bæla þátttöku ákveðinna 

kjósenda ákjósanlegri fyrir þær niðurstöður sem Repúblikanarnir leitast eftir.  

Kröfur kosningalöggjafarinnar hafa ólík áhrif á mismunandi hópa, þar sem 

kosningalöggjöf hefur frekar bælandi áhrif á minnihlutahópa, ungt fólk, fátæka og fleiri. Þetta 

eru einmitt hóparnir sem Repúblikanar vilja koma í veg fyrir að mæti á kjörstað þar sem þessir 

hópar eru líklegri til að kjósa Demókrata. Það hefur sýnt sig að lýðfræði spilar inn í ákvörðun 

Repúblikana um að setja fram kosningalöggjöf sem gerir strangari kröfur til kjósenda. Þeir setja 

ekki fram stranga kosningalöggjöf í öllum ríkjum heldur aðeins í þeim ríkjum sem henta þeim 

hverju sinni. Svindl framið af kjósendum er afsökun Repúblikana til að setja fram slíka löggjöf 

en það hefur verið margoft verið sýnt fram á að það sé ekki raunverulegt áhyggjuefni, eins og 

þeir vilja meina. Ásakanir um víðfeðmt svindl styðjast ekki við nein sönnunargögn, enda er 

svindl ekki raunverulega ástæðan fyrir strangari kosningalöggjöf heldur setja Repúblikanar 

fram slíka löggjöf til að bæla þátttöku kjósenda sem eru líklegri til að kjósa Demókrata.  

Í fyrsta kafla ritgerðar var farið yfir fræðilegan bakgrunn á kosningalöggjöf í 

Bandaríkjunum. Þar kom fram hvernig kosningalöggjöf er samkvæmt stjórnarskrá mestmegnis 

í höndum ríkjanna en þó eru einstök skipti þar sem alríkið hefur stigið inn í. Afstaða flokkanna 

er ólík og eru demókratar líklegri til þess að styðja frjálsari löggjöf á meðan Repúblikanar vilja 

herða kröfur. Tvær mismunandi strategíur sem annað hvort byggja á því að auka kjörsókn eða 

draga úr kjörsókn eru bæði leiðir sem hafa verið notaðar og er enn verið að nota til þess að 

sigra kosningar. Bandaríkin er byggð á mörgum fjölbreyttum hópum. Sumir hópar hafa meiri 
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völd en aðrir. Kjörsókn er einnig betri hjá sumum hópum en öðrum og er skipt á milli hópa 

hvort þeir séu líklegri til að teljast sem kjósendur Demókrata eða Repúblikana. Að lokum var 

gert grein fyrir svindli framið af kjósendum og hversu sjaldgæft það er. Í öðrum kafla þá var 

farið yfir þrjú atriði sem varða kosningalöggjöf. Skráning á kjörskrá, kosning utan kjörstaðar og 

kröfur um skilríki. Í öllum þessum atriðum má sjá að kröfur eru mjög ólíkar á milli ríkja og þar 

með hægt að sérsníða löggjöf eftir ríki. Repúblikanar voru frekar líklegri til þess að styðja 

strangari löggjöf. Slík löggjöf sem var talin strangari var líklegri til að draga úr kjörsókn og hafði 

sérstaklega bælandi áhrif á ákveðna hópa, þar með minnihlutahópa sem teljast frekar sem 

kjósendur Demókrata. Löggjöf sem byggði ekki á ströngum kröfum hafði almennt jákvæð áhrif 

á kjörsókn.  

Spurningum sem var varpað fram í inngangi voru: eru Repúblikanar að reyna beita 

kosningalöggjöf til að auka velgengni sína í kosningum? Er verið að nota lög og reglur til að 

bæla þátttöku ákveðinna hópa sem myndu hugsanlega kjósa mótframbjóðandann? Eru 

Repúblikanar að reyna að koma í veg fyrir svindl eða er þetta eingöngu strategía til að sigra 

kosningar? Að hvaða leyti? Má svara þeim sem svo að Repúblikanar séu að nota 

kosningalöggjöf til að auka velgengni sína í kosningum. Þeir kjósa að fara leið bælingar þar sem 

álitið er að það muni frekar henta þeim, þar sem Demókratar myndu frekar græða á aukinni 

kjörsókn. Kosningalöggjöf sem gerir frekar kröfur til kjósenda getur gert það erfiðara fyrir þá 

hópa sem teljast til kjósenda Demókrata að kjósa. Með því að geta ákveðið í hverju ríki fyrir 

sig hvernig kosningalöggjöf er þá er hægt að nota hana strategískt. Repúblikanar nota svindl 

sem ástæðu ítrekað sem hefur verið sýnt fram á að sé ekki raunsæ ástæða. Því má segja að 

kosningalöggjöf sem Repúblikanar setja fram er þeirra leið til að koma í veg fyrir að kjósendur 

Demókrata mæti á kjörstað og geti nýtt lýðræðislega rétt sinn og greitt atkvæði. Allt falið undir 

grímu þess að verið sé að koma í veg fyrir svindl framið af kjósendum sem er ekki raunverulegt 

vandamál. 
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